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 إشعار لوسائط اإلعالم

  ،2015 العالمي لالتحادتليكوم ل افتتاحي مؤتمر صحفي
 أكتوبر 11 األحد

 االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسريعقضايا رئيسية بشأن استكشاف 
 إلحداث تأثير اجتماعي

 سجل اآلن
، ت)بودابس 2015تليكوم العالمي لالتحاد لعام يحضرون                                ي دعى الصحفيون المعتمدون الذين  – 2015 أكتوبر 8 ،جنيف

                                                                                                           أكتوبر(، إلى حضور المؤتمر الصحفي االفتتاحي الذي سي عقد في مقر الوزارة الهنغارية للشؤون الخارجية والتجارة في  15-12
 .2015 أكتوبر 11 األحد يوم 15:30 الساعة

يتر سزيجارتو، ، بهنغاريا، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في ويضم المتحدثون األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو
إنتل  ووزير التنمية الوطنية، ميكلوس سيسزتاك، الذين سينضم إليهم غوردون غرايليش، نائب رئيس المبيعات والتسويق، شركة

الذي  رعن البرنامج المثي نظرة موجزةب وسائل اإلعالم المؤتمر الصحفي وسيزود. Hakko Optoلي، المدير العام، شركة  ومارك
 خالل األسبوع المقبل. HUNGEXPO مركز يسيجري ف

، وكالة األمم المتحدة المتخصصة الدولي لالتصاالت الذي ينظمه االتحاد 2015تستضيف حكومة هنغاريا تليكوم العالمي لالتحاد و 
شخصيات مرموقة تشمل واضعي السياسات والمنظمين وخبراء الصناعة . وسيجمع بين مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال والمبتكرين الرئيسيين.
رمي إلى وي ،للحكومات والصناعة والهيئات األكاديمية محور تواصللتبادل المعارف و منتدىللحلول الرقمية و معرض والحدث هو

المساعدة في تحويل األفكار إلى أفعال بصورة أسرع وتشجيع االبتكار والحلول التحويلية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 .                                        وهو ما يساعد على تحقيق عالم أفضل سريعا  

 إليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات، سيتناول المنتدى قضايا محورية تؤثر على النظام ابرنامج تفاعلي للمناقشاتومن خالل 
وتشمل المناقشات  .تسريع االبتكار الرقمي إلحداث أثر اجتماعيواالتصاالت في الوقت الحالي، حيث سيفتتح بقمة رفيعة للقادة بشأن 

 .هنا ة المتحدثينائموق هناويتاح البرنامج الكامل للمنتدى . وكلمات رئيسية رفيعة المستوى جلسات نقاشية وورش عمل وموائد مستديرة
                                                                                         أسواق ناشئة ومتقدمة، حيث تعرض أكثر األفكار ذكاء  ومفهوم ريادة األعمال للمشاريع المبتدئة من                             ويشمل المعرض حلوال  رقمية من 

 .البلدان والمناطق واألسماء البارزة في الصناعة من مختلف أرجاء العالم
 لشركاتافي محادثات بين الشركات أو بين                                            الرئيسية أنشطة تمك ن المندوبين من المشاركة  فرص التواصلمجموعة من وتشمل 

مآدب غداء بين ممثلي الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات والشركات تنظيم حوارات و إجراء ، من قبيل وجهات حكومية
 د للجوائزبرنامج جدي                                   والشركات الصغيرة والمتوسطة فضال  عن دوائر الحكومة والصناعة  في إطارهاتلتقي الصغيرة والمتوسطة، 

ليكوم العالمي لالتحاد ت                                                                                                    لتكريم أكثر المشاريع ابتكارا  من المشاريع الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي شاركت في
 .2015 لعام
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 2015مؤتمر صحفي افتتاحي إلطالق تليكوم العالمي لالتحاد  :المناسبة

الحضور إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة  ويرجى .15:30الساعة            ابتداء  من أكتوبر 11 األحد الموعد:
إحضار بطاقة شخصية  من الضروري. و 15:00و 14:30الوقت المناسب للتسجيل بين الساعة  في

 تحمل صورة فوتوغرافية للدخول إلى المبنى.
موعد  يف االعتماد: بغية حضور المؤتمر الصحفي، يجب على ممثلي وسائل اإلعالم الحصول على مالحظة
 .2015أكتوبر  9الساعة السادسة بعد ظهر يوم أقصاه 

 Budapest, Bem rakpart 47 1027)قاعة المؤتمرات(، )وزارة الشؤون الخارجية والتجارة(  المكان:
نغاريا، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في ه الدولي لالتصاالت المستوى من االتحاد االنضمام إلى ممثلين رفيعي :الغرض

واستكشاف  .2015 لعام                                                                                 ووزارة التنمية الوطنية جنبا  إلى جنب مع مشاركين رئيسيين في تليكوم العالمي لالتحاد
 .لحكومةبين دوائر الصناعة واالتركيز الجديد للحدث واالطالع على المحادثات الرئيسية التي ستقود المناقشة 

 ،هنغاريا األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في الحضور:
 اعة                                       جنبا  إلى جنب مع ممثل ي ن من دوائر الصنسزيجارتو، ووزير التنمية الوطنية، ميكلوس سيسزتاك،  بيتر

 .Hakko Optoشركة ، نائب رئيس المبيعات والتسويق، شركة إنتل ومارك لي، المدير العام، غوردون غرايليش

        رسميا . االعتمادالحصول على  2015يجب على الصحفيين الذي يرغبون في حضور تليكوم العالمي لالتحاد لعام 
 .ة الحدثللحصول على شار  التسجيل مطلوبواالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالح، ولكن 

والذين لم تتغير البيانات الخاصة بهم  2015                                                                         والصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسميا  لحضور أحداث االتحاد في 
 لحدث.ا خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا بالتسجيل للحصول على شارة

 .الحدث مكان والتأخير في                           وذلك تفاديا  لصفوف االنتظار 2015                                                                ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقا  لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

 :ةالتالي ةبالمسؤولاالتصال  يرجىولمزيد من المعلومات 
  باركس سارة

 ،رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 لالتصاالتاالتحاد الدولي 

  6135 730 22 41+الهاتف: 
 1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف

 sarah.parkes@itu.intاإللكتروني:  البريد

 االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:
pressreg@itu.int 

               تابعونا

 االتحاد الدولي لالتصاالتنبذة عن 
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

قطاع كيان من ال 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 في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و دارات الساتلية تخصيص الم في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ومن مالحة الطيران والمالح

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