نشرة صحفية

منتدى تليكوم العالمي لالتحاد  2016يسعى الستكشاف
أهمية التعاون في االقتصاد الرقمي
هج ونماذج األعمال والتكنولوجيات
ستنظر المناقشات في أفضل ال ُن ُ
الكفيلة بإقامة نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مزدهر وشامل للجميع
ابتكارت
ا
جنيف 25 ،مايو  – 2016الجيل الخامس ) ،(5Gوالتنظيم التعاوني ،والسيارة الموصولة ،والمدن الذكية المستدامة ،وتشجيع
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،واألدوار الجديدة لصناعة السواتل ،والخدمات المالية الرقمية ،هي المواضيع التي ستتصدر جدول
األعمال في منتدى تليكوم العالمي لالتحاد  ،2016خالل الفترة  17-14نوفمبر في بانكوك ،تايالند.
وتحت شعار "التعاون في االقتصاد الرقمي" ،سيحتضن المنتدى أنساقا جذابة تتراوح بين اجتماعات موائد مستديرة رفيعة المستوى
تضم رؤساء تنفيذيين/وزراء ،وحوارات صريحة علنية بين الحكومات ورواد األعمال الصغيرة والمتوسطة ،وندوات نقاش تفاعلية.
وستجمع الجلسات بين متحدثين خبراء وحضور من الشخصيات المؤثرة على الصعيد العالمي من الحكومات ،والجهات الفاعلة
الرئيسية في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والمنظمات الدولية ،والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع،
واالستشاريين ،واألوساط األكاديمية ،ووسائل اإلعالم وغيرها.
مر بالغ
وستفتتح المنتدى قمة القادة التي تضم قادة عالميين من القطاعين العام والخاص ،باستكشاف لدواعي كون العمل معا أ ا
األهمية للنمو في االقتصاد الرقمي  -وألفضل السبل التي يمكن أن يتحق بها.
وتشمل الجلسات والمواضيع التي ستُستكشف ما يلي:
النُهُج الجديدة للتوصيلية :وضع تصور جديد لصناعة السواتل :كيف يؤدي الطلب على التوصيلية الدائمة إلى حلول

مبتكرة للتوصيلية ،والجهات الفاعلة المستجدة في صناعة السواتل وأسواقها الجديدة .









السيارة الموصولة :طري مفتوح إلى المستقبل أم طري سريع إلى الجحيم؟ :استكشاف حالة اتصاالت المركبات والقيادة
المؤتمتة ومستقبلها من وجهات نظر أوساط األعمال ،والتكنولوجيا ،والتنظيم.

إقامة أنظمة بيئية شاملة لالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :حوار َّ
موجه من أوساط األعمال إلى
الحكومات يستكشف تدابير ملموسة لتعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل والنمو
االجتماعي واالقتصادي.

نُهُج ذكية تجاه المدن الذكية المستدامة :التحديات االقتصادية والسياساتية التي تعترض سبيل اإليفاء بوعد المنازل والشوارع
والمدن والمناط الذكية.

كسب المال من تلبية أهداف التنمية المستدامة :نهج األعمال في التنمية المستدامة :كيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أن يطور نماذج أعمال مجدية لتسريع تحقي أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ).(SDG
حوارات فيما بين أوساط األعمال ،وبين أوساط األعمال والحكومات :استكشاف الكيفية التي يمكن بها للشركات الكبرى
والحكومات أن تعزز التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين نتائج البحث والتطوير وتسريع االبتكار وتحسين
الخدمات العامة.

تايالند في دائرة الضوء :التركيز على التحديات اإلقليمية والمحلية ،بما في ذلك جلسات مخصصة بشأن األولويات ورواد
األعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تايالند ،بمشاركة خبراء الصناعة التايالندية .وستعود هذه
الجلسات بفائدة جمة على جموع الحاضرين المحلية واإلقليمية.
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جدول أعمال على نطا االتحاد الدولي لالتصاالت :يقدم وجهات النظر من مختلف قطاعات االتحاد وأعضائه وشركائه،
وتشمل األحداث التي تقام في المكان نفسه :المؤتمر األكاديمي لكاليدوسكوب االتحاد لعام 2016؛ والمائدة المستديرة
األكاديمية للتعاون العالمي بشأن المعايير؛ واجتماع عالمي لكبار مسؤولي التكنولوجيا؛ واالجتماع السابع لرؤساء الهيئات
التنظيمية للقطاع الخاص )(CRO؛ ومشاورات االتحاد مع الهيئات األكاديمية.



استكشف برنامج الحدث بالكامل.
وقال هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "في النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتنوع اليوم ،يلوح
درب التعاون أَ ْكثََر فَأَ ْكثَر كخير درب نحو تحقي التقدم طويل األمد – وم ار ار ،كالدرب األوحد إلى ذلك ".و"لدى الحكومات والشركات،
سواء كانت كبيرة أم صغيرة ،الكثير من دروس وخبرات هامة تجود بها .ويوفر منتدى تليكوم العالمي لهذا العام محفال مثاليا لهذا
التبادل ،إذ ِّ
يمكن المشاركين من اكتساب منظور عالمي وتسريع التغيير اإليجابي".
والى جانب المنتدى ،يتضمن حدث تليكوم االتحاد معرضا دوليا يعرض الحلول الرقمية وفرص االستثمار من بلدان ومناط ومنظمات
وشركات تهل من األسوا الناشئة والمتقدمة على السواء .وهو سيركز على جلب الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع،
وستكرم جوائز تليكوم العالمي لالتحاد التميز في االبتكار ذي اآلثار
ال سيما تلك القادمة من األسوا الناشئة ،إلى الساحة الدولية.
ِّ
االجتماعية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وستتاح مجموعة من فرص التواصل إلقامة صالت الوصل بين العارضين
والمندوبين والبلدان والمنظمات واألفراد.


اطلع على كامل تفاصيل الفرص في تليكوم العالمي لالتحاد .2016



اطلع على المزيد من المعلومات عن كيفية المشاركة في المعرض.

ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال مع:
سارة باركس
رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
االتحاد الدولي لالتصاالت
الهاتف+41 22 730 6135 :
الهاتف المحمول+41 79 599 1439 :
البريد اإللكترونيsarah.parkes@itu.int :

تابعونا:
يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم القُطرية موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتبادل هذه البيانات
ومقارنتهاhttp://www.itu.int/net4/ITU-d/idi/2015/ :
نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد 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
تنسي 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 النطا 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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