إشعار لوسائط اإلعالم

اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات يركز على ريادة األعمال
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل إحداث تأثير اجتماعي
أبرز األكاديميين والرعاة ورواد األعمال يلتقون في حلقة نقاش تفاعلية لتبادل األفكار
جنيف 10 ،مايو  – 2016سيتم االحتفال في  17مايو  2016باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات ،الذي يوافق ذكرى
تأسيس االتحاد الدولي لالتصاالت في عام  1865وسيلي حفل االفتتاح الذي سيجري في االتحاد ،إلقاء كلمات رئيسية وحلقة نقاش
تفاعلية يلتقي فيها أبرز األكاديميين والرعاة ورواد األعمال لمناقشة أهمية ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من أجل إحداث تأثير اجتماعي.
يقوم رواد األعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ) (SMEبدور بالغ األهمية في ضمان النمو االقتصادي
بشكل مستدام وشامل للجميع .ويشاركون في تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي لها إمكانات
فريدة إلحداث تأثير طويل األمد في االقتصادات العالمية واإلقليمية والوطنية وتعتبر مصد اًر أساسياً إلتاحة فرص عمل جديدة،
ال سيما للشباب ،في االقتصاد الحالي القائم على المعرفة .وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من  90في المائة من قطاع
األعمال ككل على الصعيد العالمي وهي تمثل "مخرجاً من الفقر" بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية.
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متحدثون ومتحاورون يتم اختيارهم من عالم المشاريع الناشئة والمجتمع األكاديمي والحكومات والقطاع الخاص

1865

ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع http://www.itu.int/ar/wtisd/2016/Pages/default.aspx :أو 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 :

يمكن االطالع على البيانات القُطرية األكثر موثوقية في العالم بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتقاسم هذه البيانات
ومقارنتها من خالل الموقع التاليhttp://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/ :
تابعونا:
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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 جنباً إلى جنب مع  193دولة عضواً وعضوية ما يزيد على  700كيان من القطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية .واالتحاد الذي أنشئ منذ أكثر من  150عاماً 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 معايي ر 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 فضالً عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت
والمتنقل ،وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعةwww.itu.int .
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