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 نشرة صحفية

 علماء اتجاهات المستقبل المشهورون يجتمعون
 2014في تليكوم العالمي لالتحاد لعام 

 مناقشة اإلنسانية المعززة والبرمجيات الذكية ومستقبل التكنولوجيا
 قمة القادة بشأن المستقبلفي 

سيكون الذكاء االصطناعي وقدرة تحليل البيانات الضخمة وثورة الصانع والجيل التالي من  - 2014 نوفمبر 12جنيف، 
(، من بين المواضيع التي ستتصدر جدول أعمال Roboyاآلالت الذكية )بما في ذلك عرض نوع جديد من الروبوتات، 

، المزمع عقده 2014تليكوم العالمي المقبل لالتحاد لعام ، التي ستبدأ مناقشاتها في قمة القادة المقبلة بشأن المستقبل
ديسمبر وتِعد بخوض رحلة غامرة إلى المستقبل  7عقد قمة القادة بعد ظهر يوم ديسمبر. وست   7-10الدوحة، قطر،  في

 ولوجيا المعلومات واالتصاالت التي لديها القدرة على إحداثالقريب من خالل استكشاف االتجاهات والتطورات في قطاع تكن
 تغيير جذري في الصناعة واألعمال والمجتمعات والحياة في جميع أنحاء العالم.

فاعلية، مل محادثات حاسمة وت، ستشغيرد ليوناردوالقمة التي ينسقها ويقودها عاِلم اتجاهات المستقبل المشهور دوليًا، 
عد وكلمات رئيسية واستفتاء الجمهور وعروض توضيحية حية وجلسات في ذلك عروض متعددة الوسائط والمشاركة عن ب   بما

 ين ذوي التأثير الكبير من بينهم:نقاش. وتجمع القمة بين مجموعة واسعة من المتحدث
 في العالم في مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي، يتحدث : وهو من الشخصيات المرجعية الرائدة رولف بفيفر

 ".Roboyعن الجيل التالي من اآلالت الذكية وحياتنا مع الروبوتات. صانع الروبوت "

 قائد عالمي في مجال التميز، أي مفهوم أن تصبح اآلالت أكثر قوة من البشر، يتحدث عن يوري فان جيست :
 ة تناسب عصر التنامي.الحاجة إلى إقامة منظمات متنامي

  :خبيرة معترف بها عالميًا في مجال استراتيجيات األعمال في بيئة متقلبة تتسم بعدم اليقين، تتحدث ريتا ماكغراث
 عن الحاجة إلى اتباع نهج جديد في حقبة الشراكات بين القطاعات ونهاية الميزة التنافسية.

 :لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابع للمنتدى العالمي  عضو في مجلس البرنامج العالمي سيمون تورانس
 ، يدعو إلى االبتكار اإلبداعي المشترك في العصر الرقمي.Telco 2.0االقتصادي ومنشئ مبادرة 

  :متحدث في اتجاهات المستقبل واستراتيجي حائز على جوائز، يناقش محركات التغيير التحويلي على روهيت تالوار
 يمكن للحكومات أن تستعد لمستقبل فائق التوصيل. القادم وكيفمدى العقد 

قمة هي "إن هذه ال قمة القادة بشأن المستقبلقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه، متحدثًا في 
تتيحها  لتيتجمع فريد من نوعه لعلماء اتجاهات المستقبل المتمرسين الذين سيقومون بعرض التحديات والفرص ا

التكنولوجيات والتطورات الرئيسية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ستشكل مستقبلنا. وهي منصة لصانعي 
السياسات وقادة الصناعة الستكشاف األثر بعيد المدى للتغير التكنولوجي الكبير وفي نفس الوقت إمكاناته الهائلة لجلب 

 صودة المحتملة، وذلك بغية تسليط الضوء على سياساتهم ونماذجهم واستراتيجياتهم وتكييفها."المنافع وآثاره غير المق
تبادل وعرض االبتكارات و رفيع المستوى والتواصل جراء نقاش ، هو المنصة العالمية الرائدة إل2014 تليكوم العالمي لالتحاد

 .يتعلق بمجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما المعارف
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  هنايمكن االطالع على برنامج الحدث بالكامل 
  هنايمكن االطالع على قائمة المتحدثين 
 ومات األساسية بشأن الحدث، بما في ذلك المتحدثون في قمة القادة، لالطالع على مجموعة كاملة من مدونات المعل

 الحدث. مدونةيرجى زيارة 
، 2014 ديسمبر 7-10، 2014 اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد: مالحظة لوسائل اإلعالم

 المجاني إلى الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين. واعتماد وسائل اإلعالم إلزامي.إمكانية النفاذ  يتيح
 .ولكن التسجيل مطلوب للحصول على شارة الحدث ،واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالح

لذين لم تتغير البيانات وا 2014والصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسميًا لحضور أحداث االتحاد في 
الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم أن يقوموا بالتسجيل للحصول على 

 الحدث. شارة
قع. المو  وذلك تفادياً لصفوف االنتظار والتأخير في 2014ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقاً لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

 accreditation/-part/media-http://telecomworld.itu.int/take ولالطالع على إجراءات االعتماد، يرجى زيارة الموقع:
ت نات المختلفة للحدث، بما فيها قمة القادة وجلساسيحصل ممثلو وسائل اإلعالم المعتمدين على نفاذ تام إلى جميع المكو 

المنتدى وساحة العرض وسيتمكنون من المشاركة في مجموعة من فرص التواصل جنباً إلى جنب مع كبار ممثلي القطاعين 
 والخاص. العام

 أو االتصال بالمسؤول التالي: هناولمزيد من المعلومات يرجى النقر 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 
تخصيص  عاماً ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى حوالي 

البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين 
البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق 

صاد م الفلك الراديوي واألر إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى عل
 الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 www.itu.int والتلفزيونية.
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