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 إشعار لوسائط اإلعالم

 2016بدء العد التنازلي النعقاد تليكوم العالمي لالتحاد لعام 
 أشهر تفصلنا عن افتتاح الحدث التكنولوجي الدولي الرائد 3أقل من 

 لألمم المتحدة في بانكوك

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح

من أجل ممثلي وسائل  2016للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد لعام  عملية االعتمادافتُتحت اليوم  – 2016 أغسطس 17 جنيف،
اإلعالم الراغبين في حضور الحدث العالمي الرائد لالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وسيركز الحدث الذي سيعقد 

نوفمبر في بانكوك، تايالند على التعاون في مجال االقتصاد الرقمي والدور الرئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة  14-17في 
 النظام اإليكولوجي الرقمي. في

لشركات ل بين كونه معرضًا عالميًا للتكنولوجيا، ومنتدًى لتبادل المعارف، ومحور تواصل 2016 لعام ويجمع تليكوم العالمي لالتحاد
األسواق مفكرون من ال جتمع فيهايويوفر منصة دولية فريدة . لمنح الجوائز ًا مرموقاً وبرنامج والشركات الصغيرة والمتوسطة حكوماتوال

من مختلف أنحاء النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات  وممثلو الصناعةالقطاعين العام والخاص،  وروادالمتقدمة والناشئة، 
 تشمل األنشطة الرئيسية:. و واالتصاالت بأسره

: ستبدأ المناقشات بقمة القادة رفيعة المستوى التي تضم متحدثين من أعلى المستويات من القطاعين العام قمة القادة والمنتدى
إلى  تدىالمنجلسات  ستتطرق. ثم لنمو االقتصاد الرقمي حاسماً  أمراً  األسباب التي تجعل العمل معاً والخاص الذين سيبحثون 

ارة الموصولة والتنظيم التعاوني والسياستكشاف المواضيع الحيوية بالنسبة لدوائر الصناعة، بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس 
 وغيرها. والخدمات المالية الرقمية لمتوسطةوالمدن الذكية المستدامة وتعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة وا

سيقوم بعرض الحلول الرقمية وفرص االستثمار من البلدان والشركات من األسواق الناشئة والمتطورة، بما في ذلك  :المعرض الدولي
 Rohde & Schwarzو LS telcomو KTو Intelو Huaweiو ATDIالشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل الشركات الرائدة والراعية 

 فضاًل عن البلدان والشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم. Mastercardو
معلومات التميز واالبتكار في مجال حلول تكنولوجيا الم جوائز تليكوم العالمي لالتحاد اعترافًا بتقد   :جوائز تليكوم العالمي لالتحاد

ائز وسُيعلن عن هذه الجو  على حد سواء. الكبرى شركات الصغيرة والمتوسطة والشركاتمن ال االجتماعي األثرواالتصاالت ذات 
 المرموقة أثناء الحدث وسُيقدمها األمين العام لالتحاد هولين جاو في حفل رفيع المستوى يقام خالل الحدث.

مختلف قطاعات االتحاد وأعضائه وشركائه، الحدث أيضًا وجهات نظر من  سيقدم :جدول األعمال الواسع على مستوى االتحاد ككل
للتعاون  ؛ والمائدة المستديرة األكاديمية2016المؤتمر األكاديمي كاليدوسكوب االتحاد لعام  تشمل أحداث في المكان نفسه مع تنظيم

ي يل البينواختبارات المطابقة وقابلية التشغ؛ اجتماع التشاور بين األمين العام لالتحاد والهيئات األكاديميةو ؛ العالمي بشأن المعايير
 ات التنظيمية للقطاع الخاصواالجتماع السابع لرؤساء الهيئ؛ (CTO)لكبار موظفي التكنولوجيا  الثامنواالجتماع والهواتف المحمولة؛ 

(CRO) نموذج التنمية المستدامة الذكية لمبادرةلمجلسين االستشاريين ا واجتماعي؛ (SSDM) مكين التنمية بفضل االتصاالت ومبادرة ت
المساواة بين الجنسين جوائز  2016وباإلضافة إلى ذلك، سُتمنح خالل حفل مرموق يقام أثناء تليكوم العالمي لالتحاد لعام  المتنقلة

جوائز يشترك في تقديمها االتحاد الدولي لالتصاالت وهيئة األمم المتحدة ، وهي TECH)-(GEMالتكنولوجيا وتعميمها من خالل 
 .تصاالت لتمكين النساء والفتياتللمرأة بغية تكريم الجهود المتميزة المبذولة الستعمال قدرة تكنولوجيا المعلومات واال
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 ، الحدث العالمي من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والحكومات.2016تليكوم العالمي لالتحاد لعام  الموضوع:
 2016نوفمبر  14-17 الموعد:
 ، بانكوك، تايالندمراتمؤتمركز إمباكت للمعارض وال المكان:

بين شخصيات مرموقة فريدة من نوعها من القطاعين العام والخاص.  2016لعام  تليكوم العالمي لالتحاديجمع  المناسبة:
الشركات الصغيرة شخصيات مرموقة من الحكومات ودوائر الصناعة مع خالله  تتواصلالحدث الذي وهو 

ة بحث إمكانية إقامفي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعرض و  يةالرقم ورواد األعمالوالمتوسطة 
 .أفضل الممارساتتبادل األفكار و شراكات وفرص االستثمار و 

سيضم المشاركون رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمنظمين وكبار المديرين التنفيذيين من دوائر الصناعة  الحضور:
مجال  في ورواد األعمال والمفكرين والمستشارين (SME)الصغيرة والمتوسطة والخبراء والمستثمرين والشركات 

 .الرقمية التكنولوجيا

لوسائل سيتيح  ، مما2016 نوفمبر 14-17، 2016يتاح اآلن اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد  مالحظة:
تسجيل ولكن ال ،واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالحواالعتماد إلزامي.  إمكانية النفاذ المجاني إلى الحدث.اإلعالم المسجلة 

 2016 فيوالصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسميًا لحضور أحداث االتحاد  مطلوب للحصول على شارة الحدث.
 التسجيلبتقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا والذين لم تتغير البيانات الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة 

 الحدث. للحصول على شارة
وذلك تفاديًا لصفوف االنتظار والتأخير  2016ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقًا لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

 .الحدث مكان في
 accreditation/-part/media-http://telecomworld.itu.int/take  :ولالطالع على إجراءات االعتماد، يرجى زيارة الموقع

 هنا ، يرجى النقر2016لالطالع على التفاصيل الكاملة بشأن تليكوم العالمي لالتحاد 
 هنا على برنامج المنتدى، يرجى النقر لالطالع

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول التالي:

  هيجديمتري لي
 موظف العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 5091-730-22-41+ الهاتف:
 4861-249-79-41+ المحمول: الهاتف

  dimitry.leger@itu.int اإللكتروني: البريد

  ثريا أبينو كينتانا
 االستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم

   5424 730 22 41+ الهاتف:
 u.intpressreg@it اإللكتروني: البريد

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

م: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العال
اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تيةتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصو و التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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