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 نشرة صحفية

 متحدثون رفيعو المستوى لقيادة مناقشات منتدى تليكوم العالمي لالتحاد
 بشأن أهمية التعاون من أجل النمو الرقمي

 سيطلق ممثلون من مختلف القارات والقطاعات شرارة المناقشة العالمية

ينة حول موضوع "التعاون سيطرح متحدثون من الحكومات والصناعة من شتى أنحاء العالم رؤى متبا:  2016 يوليو 22 جنيف،
 تليكوم العالمي لالتحاد لهذا العام.مجال االقتصاد الرقمي" في حدث  في
 نوفمبر في بانكوك، تايالند. 14-17عقد هذا التجمع السنوي لقادة العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات في الفترة      وسي  
 تى هذه اللحظة:يلي المتحدثون المؤكدون ح وفيما

 للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ، األمينة التنفيذيةشمشاد آختار (ESCAP) 
 رئيس الهيئة العليا لإلذاعة المرئية والمسموعة واالتصاالتآدم بوني تيسي ، (HAAC)بنن ، 
 رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بشركة تويوتا، اليابانيوجي إينوي ، 
 كبير موظفي التكنولوجيا، شركة تليكوم كوريادونغ ميين لي ، (KT) 
 مدير هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية وخدمات البريدفالديكا تينتور ، (RATEL)صربيا ، 
 هيئة االتصاالت الباكستانية، باكستان ، رئيسسيد إسماعيل شاه 

وستكون قمة القادة بمثابة ضربة البداية للحدث، حيث ستجمع القادة من القطاعين العام والخاص الذين سيقومون بدراسة مدى أهمية 
                                                                                                                   العمل معا  لتحقيق النمو في مجال االقتصاد الرقمي. وستقوم الجلسات التالية لتليكوم العالمي باستكشاف الموضوعات الرئيسية 

نمية، بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس والتنظيم التعاوني والسيارة الموصولة والمدن الذكية المستدامة لمستقبل االتصاالت والت
 والخدمات المالية الرقمية وغيرها. (SME) وتعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

فكار اون قوي هو السبيل األوحد لتغذية االقتصاد الرقمي باألوقال السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "بناء تع
حداث أثر اجتماعي إيجابي". وأضاف "ومن خالل الجمع بين متحدثين خبراء من                                                                                                                     المبتكرة بطريقة مستدامة وتأمين النمو الشامل وا 

نحو أكثر  ي لالتحاد تركيزهتليكوم العالم منتدى الحكومات والصناعة، بما في ذلك قادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيوجه
 األساليب فعالية لبناء هذا التعاون وتسريع وتيرة االبتكار والمساعدة في ازدهار االقتصاد الرقمي العالمي".

 وستشمل أبرز فعاليات المنتدى األخرى
 لدان دثة وزراء من شتى بمائدة وزارية مستديرة بشأن الدور الحاسم للحكومات في دفع االقتصاد الرقمي. وستضم المحا

يران وكوت ديفوار وبيالروس وسنغافورة، وبلدان أخرى.                                                                                          العالم، بما في ذلك تايالند وأفغانستان وا 
 حوارات بين أوساط األعمال (B2B)  وبين أوساط األعمال والحكومات(B2G) [...]  للشركاتالستكشاف الكيفية التي يمكن بها 

يع وتيرة االبتكار وتسر  ز التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين نتائج البحث والتطويرالكبرى والحكومات أن تعز 
 وتحسين الخدمات العامة.

 .هناويمكن االطالع على البرنامج الكامل للحدث 
لى جانب مناقشات المنتدى، سيتضمن الحدث معرضا  دوليا ، سيقوم بعرض الحلول الرقمية وفرص االستثمار من البلدان والشركات                                                                                                                      وا 

 المتطورة، بما في ذلك شركات صغيرة ومتوسطة.من األسواق الناشئة و 
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وستكرم جوائز تليكوم العالمي لالتحاد التميز في االبتكار وفي اآلثار االجتماعية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وستكون 
 ة فرصة للتواصل بين العارضين والمندوبين والبلدان والمنظمات واألفراد.بمثاب

  وسيفتح باب اعتماد وسائل اإلعالم في منتصف أغسطس.. هنا                                       باب تسجيل المندوبين مفتوح حاليا  ومتاح 
 هنا 2016 لة للفرص المتاحة في تليكوم العالمي لالتحاديمكن االطالع على التفاصيل الكام. 
  ات عن كيفية المشاركة في المعرض.معلوم هناد تر 

 :ؤول التاليبالمس، يرجى االتصال مزيد من المعلوماتلو 
 الغر تريديم

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة موظف
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 5091 730 22 41+الهاتف: 
 itu.intdimitry.leger@ اإللكتروني: البريد

 

      تابعونا:

ذه البيانات ه                                                                                                        يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم الق طرية موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتبادل 
 D/idi/2015/-www.itu.int/net4/ITU :ومقارنتها

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150منذ أكثر من  الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئ

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تنسيق االستعمال
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. 

كات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية االتحاد بتوصيل العالم: من الشب ويلتزم
ت                                      فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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