نشرة صحفية

تليكوم العالمي لالتحاد  2016في بانكوك يرنو إلى االقتصاد الرقمي
والشركات الصغيرة والمتوسطة
معرض وتواصل ومناقشات الستكشاف التعاون في النظام اإليكولوجي الرقمي
جنيف 7 ،مارس  – 2016سيقام هذا العام تليكوم العالمي لالتحاد  ،2016حدث التكنولوجيا العالمي األغر لألمم المتحدة ،في بانكوك،
تايالند ،في الفترة الواقعة ما بين  14و 17نوفمبر  .2016وسينصب التركيز على أنجع السبل إلنماء نظامنا اإليكولوجي الرقمي
والدور الرئيسي الذي تنهض به الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية.
ويجمع تليكوم العالمي لالتحاد  2016بين كونه معرضا عالميا للتكنولوجيا ،ومنتدى لتبادل المعارف ،ومحور تواصل للشركات الكبرى
والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة ،وبرنامج جوائز مرموق .وهو يوفر منصة دولية فريدة تجتمع فيها األسواق المتقدمة
والناشئة ،وقادة القطاعين العام والخاص ،والجهات الممثلة للصناعة من مختلف أنحاء النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بأسره.
وقال األمين العام لالتحاد هولين جاو" :من خالل التأكيد على أهمية التعاون عبر أوجه االقتصاد الرقمي جميعها ،سيسلط تليكوم
العالمي لالتحاد  2016الضوء على دور أصحاب المصلحة المتعددين من دوائر الحكومة والصناعة ،بما في ذلك الشركات الصغيرة
والمتوسطة التي تعتبر قاطرة رئيسية لالبتكار وضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل للجميع" .وأضاف" :ثمة قيمة مضافة في انعقاد
هذا الحدث في بانكوك ،ألن هذه المدينة تقع في مركز اقتصاد رقمي سريع النمو وهي بوابة استراتيجية هامة إلى بلدان رابطة أمم
جنوب شرق آسيا ) (ASEANوالى رحاب منطقة جنوب شرق آسيا األوسع".
سيعرض المعرض حلوال رقمية وفرص استثمار من بلدان ومناطق ومنظمات وشركات وسيشمل األسواق المتقدمة والناشئة
على حد سواء .وسيركز على جلب الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع ،وبخاصة من األسواق الناشئة ،إلى
الساحة الدولية.
وهناك برنامج مناقشات تفاعلية للمنتدى يرقى إلى المستويات العالمية ،وهو سيتناول قضايا تعريف صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت اليوم تحت شعار " التعاون في االقتصاد الرقمي" .وسيستكشف متحدثون خبراء الشراكات والفرص الجديدة في االقتصاد
الرقمي ،بما في ذلك إرساء النفاذ المجدي ميسور التكلفة والشامل للجميع ،والعمل معا على التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل
الخامس ) (5Gوانترنت األشياء ،وكيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يهيئ األسباب التجارية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
وسيحتفي حفل توزيع جوائز تليكوم العالمي لالتحاد بالتميز واالبتكار في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الثمار
االجتماعية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على حد سواء .وستتيح فرص التواصل واألحداث واألدوات الهادفة
تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الوزراء والمنظمين وكبار المديرين التنفيذيين من دوائر الصناعة ومنظمات األمم المتحدة
والخبراء االستشاريين ورجال األعمال ووسائل اإلعالم واألوساط األكاديمية.


يمكن االطالع هنا على كامل تفاصيل الفرص في تليكوم العالمي لالتحاد .2016



ويمكن االطالع هنا على معلومات عن كيفية المشاركة في المعرض.



ويمكن االطالع هنا على تفاصيل المنتدى.
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ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول التالي:
سانجاي أشاريا
رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
االتحاد الدولي لالتصاالت
الهاتف+41 22 730 5046 :
الهاتف المحمول+41 79 249 4861 :
البريد اإللكترونيsanjay.acharya@itu.int :

تابعونا:
يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتقاسم هذه البيانات ومقارنتها:

http://www.itu.int/net4/ITU-d/idi/2015/

نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االت حاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،التي تقود عجلة االبتكار
في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا إلى جنب مع  193دولة عضوا وعضوية ما يزيد على  700كيان من القطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية .واالتحاد الذي أنشئ منذ أكثر من  150عاما في  1865هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن
تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت.
ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم :من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية ،ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية
إلى علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضال عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت
والمتنقل ،وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعةwww.itu.int .
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