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 إشعار لوسائط اإلعالم

كبار المتحدثين من المجتمع العالمي لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 يجتمعون في مصر لمناقشة الفرص والتحديات التكنولوجية ليوم غد

 اآلن متاحاعتماد وسائل اإلعالم 

سيجتمع الشهر المقبل في شرم الشيخ، مصر، كبار التكنولوجيين وخبراء السياسة العامة من دوائر  – 2016 أبريل 11 جنيف،
واالتصاالت لمناقشة كيفية االستفادة على نحو أفضل من التطورات الجديدة في قطاع الصناعة ومنظمو تكنولوجيا المعلومات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سريع التغير.
مايو( المعترف بها على نطاق واسع بوصفها التجمع العالمي  14-11تحاد سنويًا )التي يعقدها اال الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتو 

 غنية بشأن طائفة واسعة من قضايا الساعة، بما فيها: ت، ستشمل مناقشاتللمجتمع العالمي لمنظمي االتصاالالبارز 
 الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار الذكية والشبكات الذكية 
  االتصاالت من آلة إلى آلة"إنترنت األشياء" و 
 الخصوصية والثقة واألمن السيبراني 

 ريادة األعمال الرقمية 
ة ه االتحاد بالتعاون مع مؤسسوهو حدث خاص سابق للندوة ينظم "حوار عالمي بشأن الشمول المالي الرقميمايو، سُيعقد " 11وفي 

وحكومة مصر وشركاء آخرين، سيبحث إمكانات التنمية الهائلة لجلب النفاذ إلى  (AFI)بيل ومليندا غيتس وتحالف الشمول الرقمي 
 المي.على الصعيد الع األشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفيةالخدمات المصرفية لفائدة ما ُيقدر بمليوني شخص من 

 .الشمول الرقميبرنامج الحوار العالمي بشأن اّطلعوا على 
 2016اّطلعوا على البرنامج المؤقت الكامل للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

االتصاالت  بشأن الندوة العالمية لمنظمي الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصرو لالتحادالتسجيالت الفيديوية الترويجية شاهدوا 
 .2016 لعام

االعتماد و ويدعى الصحفيون إلى طلب الحصول على االعتماد اآلن لحضور هذه الندوة التي تحظى بالتقدير على الصعيد العالمي. 
 الرسمي قبل الحدث ضروري للدخول إلى مكان الحدث.

 ي الموقع.تكون هناك إمكانية اعتماد ف لن مايو وأنه 9ويرجى مالحظة أن الموعد النهائي لالعتماد هو يوم اإلثنين 

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت الموضوع:
يمكن لممثلي وسائل اإلعالم أن يحضروا الجلسة التي تستغرق يومًا كاماًل بشأن الشمول . 2016 مايو 11-14 الموعد:

والحدث غير مفتوح أمام . 13:30مايو حتى الساعة  12مايو، ومناقشات اليوم االفتتاحي في  11الرقمي في 
 مايو. 14و 13وسائل اإلعالم يومي 

 شرم الشيخ، مصر ،"Maritim Jolie Villeمركز المؤتمرات الدولي " المكان:
 التمكين والشمول: لبنات بناء المجتمعات الذكية في عالم موصول الغرض:

ناقشات غنية في م قادة الهيئات التنظيمية وكبار واضعي السياسات الحكوميين من جميع أنحاء العالم سيشارك
  بشأن قضايا ساخنة.
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قادة من المجتمع التنظيمي العالمي والهيئات الصناعية والقطاع الخاص، بما في ذلك األمين العام لالتحاد  الحضور:
ر مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، السيد براهيما سانو، وغيرهم الدولي لالتصاالت، السيد هولين جاو ومدي

 من كبار الشخصيات الرائدة.
معلومات لوسائل 

 اإلعالم:
لممثلي وسائل اإلعالم والمحللين من دوائر الصناعة للمشاركة في مكان الحدث. آخر موعد  االعتماد ضروري
 .يرجى النقر هنا من أجل االعتماد. مايو 9اإلثنين لالعتماد هو يوم 

 .GSR16#تابعوا الحدث على تويتر في: 

 أو االتصال كما يلي: www.itu.int/GSR16ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: 
 في االتحاد الدولي لالتصاالت

 سارة باركس
 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالت

 sarah.parkes@itu.int البريد اإللكتروني:

 6135 730 22 41+ الهاتف:

 وسائل اإلعالم: اعتماداالستفسارات بشأن 
 أبينو كينتانا ثريا

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

 في الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر:
 سمر صبيح

 samars@tra.gov.eg البريد اإللكتروني:
 4259 3534 (2) 20+ الهاتف:
 www.itu.int/facebook :فيسبوك
 GSR15#الندوة:  رمز www.itu.int/twitter تويتر:

              :تابعونا

بيانات بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقاسم هذه الفي العالم  موثوقيةاألكثر  القُطرية بياناتاليمكن االطالع على 
 .D/idi/2015/-http://www.itu.int/net4/ITU: من خالل الموقع التالي 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  700دولة عضوًا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في عاماً  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 فضاًل 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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