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 إشعار لوسائط اإلعالم

من أجل المجتمع التنظيمي  الرائدةالندوة العالمية تستضيف  مصر
 المعلومات واالتصاالت جياو لتكنول

 سجل اآلن
                          التي ينظمها االتحاد سنويا   الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتمن أجل اعتماد وسائل اإلعالم بدأ اآلن  – 2016 مارس 16 ،جنيف

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ل التنظيميمجتمع لل في العالم أبرز تجمع عالمي وهي
متحدثين ب ترحبس ،مصر                        بناء  على دعوة من حكومة  البحر األحمر بشرم الشيخ عمنتجفي  مايو 11-14         ت عقد فيالندوة التي و 

عالم  التمكين والشمول: لبنات بناء المجتمعات الذكية فيموضوع "يركز على  برنامج حيويمع  مرموقين على المستوى العالمي
 مصر. في (NTRA) الجهاز القومي لتنظيم االتصاالتمصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس  السيد ". وسيترأس اللجنةموصول

 :يشمل برنامج هذا العام مناقشات ومداوالت غنية بشأن
 الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار الذكية والشبكات الذكية 
  المحرومين من الخدمات المصرفية بشبكة اإلنترنتتحديات توصيل  –الشمول المالي الرقمي 
  واالتصاالت من آلة إلى آلة "إنترنت األشياء"الطريق التنظيمي صوب 

 استعباد؟تمكين أم  – المنصات الرقمية الجديدة 
 الخصوصية والثقة واألمن السيبراني 

 وضع استراتيجيات لتشجيع ريادة األعمال الرقمية 
واالعتماد  .التي تحظى بالتقدير على الصعيد العالميهذه الندوة اآلن لحضور  طلب الحصول على االعتماد إلىالصحفيون  ويدعى

 مايو 9 اإلثنينيوم  الموعد النهائي لالعتماد هو ويرجى مالحظة أنالرسمي قبل الحدث ضروري للدخول إلى مكان الحدث. 
 اعتماد في الموقع. إمكانيةهناك  تكون لن وأنه

 لمنظمي االتصاالت الندوة العالمية الموضوع:
 .فقط 13:30حتى الساعة  مايو 12مفتوحة أمام وسائل اإلعالم يوم . 2016 مايو 11-14 الموعد:
 شرم الشيخ، مصر ،"Maritim Jolie Villeمركز المؤتمرات الدولي " المكان:
 التمكين والشمول: لبنات بناء المجتمعات الذكية في عالم موصول الغرض:

الهيئات التنظيمية وكبار واضعي السياسات الحكوميين من جميع أنحاء العالم التحديات والفرص سيناقش قادة 
 .قدر أكبر من الشمول الرقمي بتشجيع تحقيقيتعلق  المتاحة فيما

حاد األمين العام لالت بما في ذلكوالهيئات الصناعية والقطاع الخاص،  المجتمع التنظيمي العالميقادة من  الحضور:
الدولي لالتصاالت، السيد هولين جاو ومدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، السيد براهيما سانو، وغيرهم 

 من كبار الشخصيات الرائدة.
معلومات لوسائل 

 اإلعالم:
موعد  آخر. لممثلي وسائل اإلعالم والمحللين من دوائر الصناعة للمشاركة في مكان الحدث االعتماد ضروري

 .يرجى النقر هنا من أجل االعتماد. مايو 9 اإلثنينيوم  هو لالعتماد
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 .2016 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعامبشأن  مصرفي الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت و  لالتحادشاهدوا التسجيالت الفيديوية 

 .GSR16#تابعوا الحدث على تويتر في: 

 :كما يليأو االتصال  www.itu.int/GSR16زيارة الموقع:  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 االتحاد الدولي لالتصاالتفي 
 باركس سارة

  رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:

 وسائل اإلعالم: اعتماداالستفسارات بشأن 
 أبينو كينتانا ثريا

 pressreg@itu.int البريد اإللكتروني:
 5424 730 22 41+ الهاتف:

 :الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصرفي 
 سمر صبيح

 samars@tra.gov.egالبريد اإللكتروني: 
 4259 3534 (2) 20+الهاتف: 

 www.itu.int/facebook :فيسبوك
 GSR1#5الندوة:  رمز www.itu.int/twitter تويتر:

              تابعونا

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

              تابعونا

 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   150 أكثر من منذ ية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسات األكاديم

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

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

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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