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 نشرة صحفية

 يسرع من وتيرة االبتكار العالمي 2015تليكوم العالمي لالتحاد 
 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساعدة في تحسين المعيشة

 وعرض األفكارالحدث يوفر منصة دولية فريدة لعقد الحوارات وتبادل 
قامة الشراكات بين الحكومات والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة                                                                   وا 

في بودابست بعد  Hungexpoأبوابه اليوم في أرض المعارض  2015أغلق تليكوم العالمي لالتحاد  – 2015أكتوبر  15، بودابست
مشارك من  000 4أكثر من أسبوع استثنائي من الحوارات والمناقشات وأنشطة التواصل والعرض. والحدث الذي حظي بمشاركة 

                                                                                                                بلدا  هذا األسبوع، جمع مجموعة بارزة من الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى وقاعدة الصناعة من األطراف الفاعلة الراسخة  129
إلى  - من أصحاب المشاريع المبتدئة ومن األسواق الناشئة والمتقدمةوالشباب  (SMEs)ركات الصغيرة والمتوسطة              وصوال  إلى الش

 والجهات الحاضنة للتكنولوجيا والهيئات األكاديمية. وكانجانب ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية وأرباب األعمال الحرة 
 أنحاء العالم.من قادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جميع  235من بين هؤالء المشاركين أكثر من 

وقد شهد المعرض مشاركة أسماء كبيرة وبلدان وشركات صغيرة ومتوسطة من جميع أرجاء العالم. وقد شارك في المعرض نحو 
سوانا األرجنتين وأذربيجان والبحرين وبنغالديش وبلجيكا وبوت                                                            بلدا  ومنطقة إلى جانب شركاتها الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك  50

ندونيسيا وكينيا وجمهورية كوريا ومقدونيا ومالوي وموريشيوس ونيجيريا يران وا                                                                                                                                 والصين وجيبوتي ومصر وألمانيا وغانا وهنغاريا والهند وا 
سبانيودية والسنغال وجنوب إوباكستان والفلبين والبرتغال ورومانيا وروسيا ورواندا والمملكة العربية السع وسويسرا وتنزانيا ا                فريقيا وا 

 كينياغابون و ال مبابوي. فيما شاركتيوالمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وز ند وتونس وأوغندا واإلمارات العربية المتحدة وتايال
 فريقيا الذكية بساحة العرض.إ                              وأوغندا ورواندا معا  في منطقة 

 China Telecomو China Mobileو ATDIو Alibabaو Airtelر العارضين والرعاة العالميين شركات وكان من بين كبا
 LS telcomو KTو Intelو Huaweiو Fujitsuو GEW Technologiesو Etisalat Nigeriaو Ericssonو China Unicomو
 .ZTEو UPCو TDIAو Sonatel-Orangeو Rohde and Schwarzو Microwave Vision Groupو Magyar Telekomو

وكان يوم افتتاح الحدث الذي حظي بحضور فخامة السيد جانوس أدير، رئيس هنغاريا وسعادة السيد فيكتور أوربان، رئيس وزراء 
لطابع بريد تذكاري خاص بمناسبة الذكر السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد  Magyar Postaهنغاريا، قد سبقه إصدار هيئة 

 لالتصاالت. الدولي
وقال أمين عام االتحاد، السيد هولين جاو "شهدنا في هذا األسبوع االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد 

مؤسسين األصليين العشرين لالتحاد. كما شهدنا انطالق الخطوة األولى في التركيز أحد األعضاء ال -والذي استضافته هنغاريا 
ي الصناعة فدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات واألطراف الفاعلة الرئيسية الجديد لالتحاد؛ المتمثل في توفير منصة 

                                                لقد قمنا جميعا  مع كل أصحاب المصلحة هؤالء بدراسة اف "للتواصل وتبادل اآلراء والتحديات والخبرات وعقد حوارات مثمرة". وأض
رك االبتكار، حيث يمكن لقدرتهم على المخاطرة والتحالكيفية التي يمكن أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك لمزيد من 

قامة ش                                                                                     السريع أن تشكل عامال  رئيسيا  في هذا الصدد. ونأمل أن يؤدي ذلك اآلن إلى مزيد من التبادل  راكات                              والتزاوج بين األفكار وا 
جديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات واألطراف الفاعلة الراسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

 المساعدة على وضع وتقديم حلول مبتكرة على الصعيد العالمي وتحسين المعيشة".
دور حاسم  تواالتصاال وزير التنمية الوطنية في هنغاريا "لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوقال سعادة السيد ميكلوس سيزتاك، 

هو جسر  لشركاتنا المحلية. واالبتكاراقتصاد هنغاريا، من هنا كانت استضافة تليكوم العالمي لالتحاد هذا العام فرصة عظيمة  في
ع المبتدئة والشركات ذات الصلة في هنغاريا بصورة أكبر بالنظام االنتقال إلى المستقبل، وبسبب هذا الحدث، تم ربط المشاري

                                                                                    اإليكولوجي العالمي. وأعطى "يوم الجيل القادم" مثاال  رائعا  على إبداع خبراء المستقبل".
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 إطاللة على االبتكار العالمي
مكن اآلثار االجتماعية واألساليب التي يطغت أثناء مدة الحدث الموضوعات الرئيسية للحدث المتمثلة في تسريع االبتكار من أجل 

 أن تقود بها الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا االبتكار.
وماركات جهة عارضة. وعرضت األجنحة الوطنية  238وقد شهدت ساحة عرض تليكوم العالمي لالتحاد العالمات التجارية لما مجموعه 

 إلى جانب المشاريع المبتدئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم. التكنولوجيا ذات الشهرة العالمية ابتكاراتها ومواهبها
وأحد المشاركين والمتحدثين الرئيسيين  Intelوقال السيد غوردون غرايليش، نائب الرئيس لشؤون الحكومات والعالم في المستقبل، شركة 

وشركات األعمال من جميع بتكار أحد األهداف األساسية للحكومات االأن دفع  Intel"ترى شركة  2015في تليكوم العالمي لالتحاد 
 مأنحاء العالم. ويبدأ حل المشكالت العالمية بتوفير نفاذ بأسعار ميسورة للتكنولوجيا واستعمالها بفعالية وبناء القدرات. لذا، نحن ندع

فسهم للجمهور بتكرين الشباب وتتيح لهم الفرصة لتقديم أنالمالتي تجمع  -مثل مسابقة المبتكرين الشباب  -األفكار والبرامج العظيمة 
 ذي الطابع الدولي في هذا الحدث".

غطت  ،IntelوHuawei و Japan’s MIACو TDIAو China Mobileو GTIو KTرعاية من شركات بوشهد الحدث جلسات 
                                                                                                                       مجموعة من المجاالت المختلفة بدءا  من التطبيقات القائمة على تكنولوجيا الجيل الخامس ووصوال  إلى تكنولوجيا التطور طويل األجل 

والموضوعات الهامة المتعلقة بسياسات الصناعة واتجاهاتها  (IoT)واإلمكانيات المستقبلية إلنترنت األشياء  (TD-LTE)بتقسيم الزمن 
                                                                        ر التكنولوجي فضال  عن التطرق إلى التحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب.واالبتكا

ينهم، بما وتواصلهم واالتصال فيما بوتم خالل األسبوع عقد عدد من األنشطة والفعاليات االجتماعية التي ساعدت على التقاء المشاركين 
فريقيا الذكية بلدان إ عن                                           فريقيا الذكية الذي استضافته أوغندا نيابة  يق إة وحفل استقبال مشرق وغداء فر في ذلك حفل االفتتاح وغداء القاد

(SMART Africa)  الغابوني وحدث التناغم لشركة والليلة النيجيرية وغداء التواصلEnterprise Europe Networking matchmaking. 
                                                                        بلدا  لتعلم الكثير وللتحدث مع رؤساء الدول وأرباب األعمال الحرة والشخصيات  21من وسائل اإلعالم من  140وتم اعتماد أكثر من 

ثلة وانصب تركيز البيانات الصحفية على االبتكار، ومن األمالبارزة في الصناعة ممن يمثل عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
إلى نقطة هامة حيث تم تحريك ساتله الثاني إلى موقع باألرجنتين والذي وصل  AFTICو ARSATعلى ذلك برنامج سواتل الفضاء 

وحافظت ورش العمل وحفالت الكوكتيل والعروض على منصات تدفق الزوار من األرض، أثناء الحدث.  km 000 36على ارتفاع 
شراكهم والترفيه عنهم على ساحة العرض الحية.                                               وا 

شارك في ساحة العرض بالحدث "هذه فرصة فريدة لنا للتواجد مع وم Personal Video                                      وقال السيد ماتي توث مطو ر أعمال بشركة 
ائعة ر عدد كبير من األفراد ذوي األفكار المتشابهة وهي فرصة إلحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركتنا، حيث تقدم لنا رؤية 

ممكن من الخبرات وجمع هذه القدر الكبير ال الرئيسية تتمثل في التواصللكي نرى ما وصل إليه نظراؤنا وأقراننا، وبالطبع، فإن القيمة 
 والمعارف خالل هذه األيام القليلة".

 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الذكية من أجل التنمية المستدامة
علق بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الذكية من أجل التنمية المستدامة، الذي أداره مكتب تنمية االتصاالت تكان جناح االتحاد الم

المجمعة. وقدمت عروض يومية في ركن المتحدثين بالجناح باالتحاد، أحد المحاور الرئيسية بساحة العرض ببرنامج من األنشطة 
 ؛والحياة الصحية والرفاهة من خالل الصحة اإللكترونيةاالبتكار من أجل الزراعة؛ بخصوص موضوعات متنوعة مثل الوسائل اآللية و 

و"المدن الذكية"، وقدرة التكنولوجيات المتنقلة على تحقيق التنمية المستدامة؛ وكيف تحتاج التجارة إلى حلول جديدة مرنة ومؤمنة 
ال الحكومة الناجحة في مجطري، عرضت إستونيا تجربتها        ى الق  وسهلة االستعمال بالنسبة للخدمات المالية الرقمية. وعلى المستو 

                                            رقميا  وبدون استخدام الورق، في حين سلطت مصر  %100                                                           اإللكترونية موضحة كيف أصبح جهازها الحكومي يعمل حاليا  بنسبة 
 .في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقةالضوء على جهودها من أجل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من المعارض الفرعية الصغيرة من طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك  20وضم الجناح على التوازي أكثر من 
Bupa health care و Kyushu University in Japan و Grameen Intel Social Business Ltd وInmarsat and Intervale .

للمشاركين في العرض، حيث أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في المناقشات المتعمقة بشأن وعقد عدد من جلسات اإلبداع المشترك 
 األفكار الجديدة المتعلقة بتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدامة.
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 قمة القادة والمنتدى
العمل والموائد المستديرة رفيعة المستوى وجلسات                                            بلدا  في الجلسات العامة وجلسات النقاش وورش  62           متحدثا  من  247شارك نحو 

الذين ضموا قادة الحكومات والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأرباب التواصل في المنتدى وفي قمة القادة. والمتحدثون 
ل من البلدان عالمية الطابع بالفعاألعمال الحرة والمبتكرين والمبادرات التي تدعمهم والمنظمات الدولية والهيئات األكاديمية قدموا رؤى 

 المتقدمة والنامية.
أكتوبر، مجموعة من المشاركين المرموقين لتبادل اآلراء ومناقشة أفضل السبل  12وضمت المناقشات التي انطلقت مع قمة القادة يوم 

م والعمل جميع المواطنين في العال من أجل تسريع االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفتح االقتصاد الرقمي أمام
                                                                                معا  لتمكين ريادة األعمال الرقمية بوصفها قوة دافعة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

لسة العامة جوال Euronewsالتي أدارها جيرمي ويلكس من قناة  افتتاح قمة القادةومن بين الجلسات التي أدارتها وسائل اإلعالم البارزة 
التي و  فجوة االبتكار: برامج دعم المشاريع الناشئة والحاضنات وتشجيع مناصري التكنولوجيا على الصعيد الوطني سدللمنتدى بشأن 

الوصول إلى الميل األخير: جلسة عامة بشأن  (WEF). وأدار ألكس وونغ من المنتدى االقتصادي العالمي BBCدان سيمونز من أدارها 
 الحدث. الفرصة كذلك لعقد اجتماع رفيع المستوى خالل WEFواغتنم المنتدى  ،لمتبقيةحلول مبتكرة من أجل قضايا التوصيلية ا

نترنت األشياء والوصول إلى الميل األخير واالستعمال األمثل                                                                                                                     وغطت مناقشات المنتدى قضايا هامة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وا 
عادة تصميم الخدمات العمومية واالرتقاء بريادة األعمال  مة واالتصاالت والبيانات الضخفي مجال تكنولوجيا المعلومات                                                             للطيف وا 

        مساهما   839تويتة من  255 2والثقة. وقد اتسع نطاق المحادثات التي جرت أثناء الحدث ليشمل جميع أنحاء العالم من خالل أكثر من 
 ماليين شخص. 8اطلع عليها أكثر من 

 حوار هام
احتل الحوار بين الحكومات وأصحاب المشاريع المبتدئة وبين األطراف الفاعلة الراسخة في الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة 
مكانة هامة في الحدث، وذلك من خالل جلسات مخصصة لتمكين هذه األطراف من التواصل وبحث القضايا بعمق. وتحدث ممثلو 

مع وزراء وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم عن ا ونيجيريا والشرق األوسط الشركات الصغيرة والمتوسطة من غان
ار بين الحرة االزدهار فيها. وشهد الحو التحديات التي يواجهها كل منهم وأفضل السبل لتهيئة بيئة خصبة يمكن ألرباب األعمال 

                    لعمل بها معا  وأفضل اآلراء بشأن الكيفية التي يمكن لجانبي الصناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة عملية تفاعلية لتبادل ا
 الخطوات للمساعدة على تعزيز االبتكار.

                  التي ص ممت من أجل  Emergeبإطالق األمين العام لالتحاد للشراكة  (B2G)وقد انتهى الحوار بين دوائر األعمال والحكومات 
لخاص. وقامت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وأصحاب المشاريع المبتدئة والشركات المساعدة على التعاون بين القطاعين العام وا

الصغيرة والمتوسطة بتحديد األولويات واالحتياجات الرئيسية لواضعي السياسات الحكومية من أجل تهيئة بيئة تمكينية حيوية لالبتكار 
 وللشركات الصغيرة.

ي ضمت ممثلين من جميع أنحاء العالم أعمالها بالتصديق على دعوة بودابست من أجل العمل واختتمت المائدة الوزارية المستديرة الت
للتأكيد على أهمية تعزيز زيادة األعمال في مجال االبتكار ودعوة جميع أصحاب المصلحة إلى تنفيذ حلول وتكنولوجيات وشراكات 

 لمية للجميع.مبتكرة ترمي إلى سد الفجوة الرقمية وضمان توفير التوصيلية العا

 مسابقة المبتكرين الشباب
جمع لحزمة مفي الحدث، عرض الفائزون في مسابقة المبتكرين الشباب المحفزة تكنولوجياتهم وروجوا ألفكارهم وشاركوا في برنامج 
          يصا  لعقد خص                                                                                                     من األنشطة وورش العمل والتعاونيات الرامية إلى تسريع االبتكار. كما شاركوا في منصة التسريع، وهو يوم ص مم 
ات تواصل لسجحوارات بين الحكومات والصناعة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حوارات بشأن بناء القدرات و 

 وجلسات ترويجية من أجل الفائزين في المسابقة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الحدث.
"ستؤدي المهارات  2015والفائزة في مسابقة المبتكرين الشباب لعام  RandomStartupلمشروع  ةالتنفيذي ةوقالت سيلفيا دوسا، المدير 

هذا األسبوع إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. أنا أدرك  2015التي تعلمناها واالتصاالت التي حققناها في تليكوم العالمي لالتحاد 
، ل السبل لتحقيق ذلك. وبعد كل هذاض                            بيد أن هذه األمور بي نت لي أفالحرة،                                                 دائما  ما على  القيام به كواحدة من أرباب األعمال

 على يقين من أننا سنكون قادرين على تحقيق إحداث ربما تغيير أكبر بالنسبة للشباب الذين نعمل معهم". أنا
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                                                                                                                          وتشمل الخطوات التالية لبرنامج المبتكرين الشباب تحديا  بشأن تطبيق التكنولوجيا من أجل تحسين معيشة المهاجرين، أ طلق بالتعاون 
، SAPالتي تعمل بالنيابة عن برنامج تحالف جامعات  SAP                وتحديا  مع شركة  (GIZ)مع الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون الدولي 

 الحدث.               أ علن عنهما في 

 يوم الجيل المقبل
في اليوم الختامي للحدث، شارك كل من االتحاد ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة ووزارة التنمية الوطنية في هنغاريا في تنظيم يوم 

نولوجيا تكالجامعات وأرباب األعمال الحرة الشباب والمهنيين العاملين في مجال مفتوح تحت عنوان "يوم الجيل المقبل" لطلبة 
 المعلومات واالتصاالت.

إلى ورش عمل تفاعلية، مارس  2015وعبر أنشطة تراوحت من عروض قصيرة من خالل جوالت بمرشدين لتليكوم العالمي لالتحاد 
                                                                                 من األنشطة. وكان جناح هنغاريا مفعما  بالنشاط، من خالل عرض بعض من أفضل أرباب األعمال الزوار الشباب طائفة واسعة 

العمل                      أيضا . وفي منطقة ورشالهنغاريين الذين سطروا أسماءهم ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على الصعيد العالمي  الحرة
                                                                           مقهى عالميا  وجلسة نقاش بشأن الدور المحتمل للتكنولوجيا في التغير االجتماعي.  NESsTو Global Shapersنظمت كل من 

. وشمل HITS@ITUناولت مجموعة من الموضوعات واألنشطة في جناحها سلسلة من ورش العمل ت MMClusterكما نظمت 
                                                                                                                      البرنامج أيضا  "اجتماعا  عاما " ألقى الكلمة الرئيسية فيه سعادة السيد تيبور نافراكسكس، المفوض األوروبي للتعليم والثقافة 

 والرياضة. والشباب

 لريادة األعمال 2015افتتاح اإلعالن عن جوائز تليكوم العالمي لالتحاد 
لريادة األعمال.  2015                                                                                              شهد الحفل الختامي للحدث أيضا  اإلعالن الذي طال انتظاره عن الفائزين بجوائز تليكوم العالمي لالتحاد 

وبالحفاظ على تركيز أحداث تليكوم العالمي لالتحاد الذي ينصب على تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال الرقمية 
                                                                                                                  مة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قدم حدث هذا العام هذه الجوائز تقديرا  لألفضل من حيث االبتكار واإلمكانات الواعدة القائ

 من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلحداث أثر اجتماعي.
 الوطنية ائزةوالجمن خالل تصويت الحاضرين في الحدث عبر التطبيق الخاص بالحدث؛  الجمهور جائزة اختياروقدمت ثالث جوائز: 

المبادرات ألفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة و  وجائزة تليكوم العالمي لالتحاد لريادة األعمال                                    احتفاء  باالبتكار واإلبداع في هنغاريا 
 م من الخبراء.التي قامت بالعرض أثناء الحدث باختيار لجنة تحكي

 والفائزون بجوائز هذا العام كالتالي:

 جائزة اختيار الجمهور
• SonicTier Inc 

 الجائزة الوطنية
• Codie Labs 
• Shiwaforce.com 
• Exuberant Group 

 جائزة تليكوم العالمي لالتحاد لريادة األعمال
• Dot Incorporation 
• IRIENCE 
• M-Shamba 
• Practech LLC 
• Totohealth 
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 Practechوفي حديثه عن الفوز بجائزة تليكوم العالمي لالتحاد لريادة األعمال، قال خالد الناصر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 
"يمنحنا هذا الفوز اإلحساس بالمصداقية من خالل معرفة وسيلة التقييم الذاتي ومعرفة كيفية البناء على ما هو قادم. إنه ألمر عظيم 

كذلك حيث يعلمنا بأننا نسير في االتجاه السليم. وهذا أمر هام بالنسبة لنا أن نكون منفتحين على األفكار واآلراء بالنسبة لنا ولفريقنا 
 دة وأن نلمس تحقق ذلك على نطاق واسع."الجدي

 وتم منح شهادة اعتراف بالتميز لألبرز من الشركات الصغيرة والمتوسطة واألجنحة التي قامت بالعرض في الحدث:
 ، جناح األرجنتين(AFTEC)الهيئة االتحادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
• Bethclipجناح أذربيجان ، 
• Aliyun Computing Co. Ltdجناح الصين ، 
• Iroley Smart Cityجناح جيبوتي ، 
• Logiscoolجناح هنغاريا ، 
• GyanSetuمركز تطوير العلوم التليماتية، جناح الهند ، 
• Japan Battery Regeneration, Incجناح اليابان ، 
• Toto Healthجناح كينيا ، 
• Irienceجناح كوريا ، 
• Padoko Technologies ،جناح مالوي 
• Cooltoon Ltdجناح رواندا ، 
• The Centennial Fundجناح المملكة العربية السعودية ، 
• Jokko$anteجناح السنغال ، 
• Carl TV project /DBTIجناح تنزانيا ، 
• Jaguza Livestock Appجناح أوغندا ، 

د سيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة وسعادة السيوقد قدمت الجوائز في الحفل الختامي للحدث بحضور سعادة السيد بيتر 
ة لاستفان ميكوال، وزير الدولة للسياسات األمنية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة وسعادة السيد آكوس كارا، وزير الدو 

 .التصاالت المعلومات وحماية المستهلكين بوزارة التنمية الوطنية

 فضل االتصاالت المتنقلة ونموذج التنمية المستدامة الذكيةتمكين التنمية ب
أكتوبر االجتماع الثالث للمجلسين االستشاريين  11يوم  2015عقد عشية تليكوم العالمي لالتحاد في إطار برنامج ما قبل الحدث، 

التقارير ان تعرض المجلسان االستشاريواستمكين التنمية بفضل االتصاالت المتنقلة ونموذج التنمية المستدامة الذكية. لمبادرتي* 
تنقلة مالتي أعدتها أفرقة المهام التابعة لمبادرة نموذج التنمية المستدامة وأفرقة العمل التابعة لمبادرة تمكين التنمية بفضل االتصاالت ال

نشطة ارد. كما ناقش المجلسان األخالل العام المنصرم. وتركز التقارير على جهود التوعية والحوار العالمي واالبتكار وتعبئة المو 
التي ستدور حول النهوض بفوائد التكنولوجيا المتنقلة من أجل التنمية المستدامة وتعزيز العالقة بين تكنولوجيا المعلومات المستقبلية 

وسجل االجتماعان . (ICT4DM)وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض إدارة الكوارث  (ICT4D)واالتصاالت ألغراض التنمية 
 نهاية الدورة األولى للمجلسين االستشاريين، على أن يتم اإلعالن عن تشكيل المجلسين الجديدين في أقرب وقت.

 2015إطالقة على أرقام تليكوم العالمي لالتحاد 

       بلدا   129من  000 4إجمالي المشاركين أكثر من  •
 من القادة 239 •
       بلدا   62           متحدثا  من  247 •
       بلدا   21من وسائل اإلعالم المعتمدة من  142 •
       بلدا   54          عارضا  من  238 •
               جناحا  وطنيا   23 •
                شريكا  وراعيا   49 •
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 :مالحظة للمحريين* 
ت من الصحة "مبادرة تمكين التنمية بفضل االتصاالت المتنقلة مصممة لتوفير الموارد ووضع خطة عمل من أجل نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

استعمال تكنولوجيا مان الذكية إلى ض المتنقلة والتعلم المتنقل والحكومة المتنقلة إلى التجارة المتنقلة والرياضة المتنقلة. وتسعى مبادرة نموذج التنمية المستدامة
دارة الكوارث بغرض تحسين معيشة ماليين السكان في العالم أجمع.                                                                                                       المعلومات واالتصاالت من أجل كل من التنمية وا 

 التالي ذكرهم:ين ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول

  لوسي جورج
 التحادل تليكوم العالميالمنسقة المعنية بوسائل اإلعالم في 

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

 سارة باركس
 رئيسة دائرة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 6135 730 22 41+   الهاتف:

 1439 599 79 41+  الهاتف المحمول:
 1433 683 70 36+ الهاتف المحمول المحلي:

 sarah.parkes@itu.int  البريد اإللكتروني:

 الفونس بيتش
 ادتليكوم العالمي لالتحالمنسق المعني بوسائل اإلعالم في 

 2015 لعام

 1454 683 70 36+  الهاتف المحمول:

 alfons.pich@itu.int  البريد اإللكتروني

 

              تابعونا

 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  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  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

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةلراديوي ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك ا

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