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 إشعار لوسائط اإلعالم

 يتوجه إلى بودابيست في أكتوبر هذا العام 2015تليكوم العالمي لالتحاد 
 الحدث يركز على التعجيل باالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 من أجل إحداث تأثير اجتماعي

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح

لالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ، الحدث العالمي 2015تليكوم العالمي لالتحاد لعام سيعقد  – 2015يوليو  23جنيف، 
ئل وستتمتع وسااآلن لوسائل اإلعالم.  متاحةفي بودابيست، هنغاريا. وعملية االعتماد  2015 أكتوبر 15-12في الفترة  واالتصاالت،

الدخول إلى جميع العناصر المختلفة للحدث بما فيها قمة القادة وجلسات المنتدى وساحة العرض وسيكون  اإلعالم المعتمدة بإمكانية
 والخاص. بإمكانها المشاركة في مجموعة من فرص التواصل بما في ذلك التواصل مع ممثلين رائدين للقطاعين العام

فكار إلى أفعال بصورة أسرع وتشجيع الحلول التحويلية المبتكرة القائمة تحويل األ ، إلى المساعدة في2015ويرمي تليكوم العالمي لالتحاد 
لى دفع هذا العام بشكل أكبر ع الحدث يركزسريعًا. و  يساعد على تحقيق عالم أفضل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو ما

الدور الحاسم الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة ب يعترف االتحاد. و )SME( عجلة االبتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،العالمي في إطار النظام اإليكولوجي  ومراكز االبتكار الوطنية وبرامج التنشيطورواد األعمال 

 .مكان كل الساحة العالمية والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لألسواق في يمكن كل بلد من المنافسة على مما
"تسريع  عبقمة القادة التي ستجمع بين مشاركين من أعلى المستويات من الحكومات ودوائر الصناعة لمناقشة موضو  المناقشاتوستبدأ 

 2020 ول"أهداف التوصيلية: حقيقة توصيل الجميع بحل، تليها جلسات نقاش تفاعلية بشأن االبتكار الرقمي إلحداث تغيير اجتماعي"
ريدة إلجراء مناقشة تتيح فرصة ف – التي يكتسيها ذلك" و"تكامل األسواق الرقمية: اللبنات األساسية الجديدة للتكامل اإلقليمي" واألهمية

 القطاعات.  مفصلة للفوائد والتحديات والفرص التي تتيحها األسواق الرقمية الوحيدة مع فريق خبراء دولي متعدد
عة المستوى، وكلمات رئيسية رفينقاش وورش عمل وموائد مستديرة الرئيسية التي تتخذ أشكااًل متنوعة من حلقات  المنتدىومناقشات 

تسريع التحول و بناء الثقة من أجل مستقبل موصولو توسيع النفاذ إلى الفرص الرقميةرئيسية:  ستبحث بعد ذلك ثالثة مسارات
اريع الناشئة ليمية وحيدة وتعزيز المش. وتشمل المواضيع الرئيسية التي سُتعالج في إطار هذه المسارات إنشاء أسواق رقمية إقالرقمي

ورواد األعمال واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء الثقة بين المستهلكين ودوائر الصناعة والحكومات لتحقيق 
 تكرة.المب صيلإمكانات االقتصاد الرقمي والتغلب على الفجوة الرقمية في النفاذ والمحتوى والبيانات من خالل حلول التو 

الذي سيجري بالتوازي مع حلقات المناقشة، سيسلط الضوء على الحلول المبتكرة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المعرضو 
مكانية إقامة الشراكات وفرص االستثمار،  مساحات و والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة  الوطنية واستكشاف األجنحةوا 

من جميع أنحاء العالم الممتدة من األسواق الناشئة والمتقدمة والمشاريع الناشئة الدينامية إلى األسماء  مخصصة للصناعةالعرض ال
 Intelو Huaweiو Gew Technologiesالعالمية الرائدة. ومن بين األطراف الفاعلة الرئيسية الحاضرة في المعرض: 

 ذلك في إلى جانب ممثلين عن بلدان وشركات صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء العالم بما ZTEو TDIAو Magyar Telekomو
دا نأذربيجان والصين وجيبوتي وهنغاريا وجمهورية كوريا ومالوي ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وجناح إفريقيا الذكية )كينيا وروا

 وجنوب السودان وأوغندا( وتنزانيا وزيمبابوي.
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مشروعات أفكار خاصة ب موهوبون ذوووهم أصحاب مشاريع شباب ، مسابقة المبتكرين الشبابوسيشمل الحدث أيضًا الفائزين في 
 اجتماعية مبتكرة تستجيب لمجموعة من التحديات اإلنمائية.

المنصة العالمية لدفع عجلة االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،2015تليكوم العالمي لالتحاد لعام  :الحدث
قامة صالتمن أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل عرض الحلول وتقاسم المعارف  التصاالتوا  .مفيدة وا 

 2015أكتوبر  12-15 الموعد:
 ، بودابيست، هنغارياHungexpo المكان:
 بين شخصيات مرموقة فريدة من نوعها من القطاعين العام والخاص. 2015لعام  يجمع تليكوم العالمي لالتحاد :الغرض

الحدث الذي يلتقي خالله واضعو السياسات والهيئات التنظيمية بالخبراء في مجال الصناعة والمستثمرين وهو 
 التغيير. والمبتكرين لعرض الحلول وتبادل المعارف وتسريع ورواد األعمالوالشركات الصغيرة والمتوسطة 

سيضم المشاركون رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمنظمين وكبار المديرين التنفيذيين من دوائر الصناعة والخبراء  حضور:ال
 ن.والمستشاري ورواد األعمال ومراكز االبتكار والمفكرين الرقميين (SME)والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 
سيتيح إمكانية  ، مما2015 أكتوبر 12-15، 2015يتاح اآلن اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد    مالحظة:

ة واالعتماد الصحفي لدى األمم المتحدواالعتماد إلزامي.  النفاذ المجاني إلى الحدث لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين.
والصحفيون والمحللون الذين حصلوا على االعتماد رسمياً لحضور أحداث  لحصول على شارة الحدث.ولكن التسجيل مطلوب ل ،صالح

والذين لم تتغير البيانات الخاصة بهم خالل هذه الفترة ليسوا بحاجة إلى إعادة تقديم أوراق االعتماد ولكن عليهم  2015 فياالتحاد 
 الحدث. أن يقوموا بالتسجيل للحصول على شارة

 .الحدث مكان وذلك تفاديًا لصفوف االنتظار والتأخير في 2015ويوصى بشدة باالعتماد والتسجيل مسبقًا لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 

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

  هنا ، يرجى النقر2015لالطالع على التفاصيل الكاملة بشأن تليكوم العالمي لالتحاد 
 هنا لالطالع على برنامج المنتدى، يرجى النقر 
  بإمكانكم متابعتنا على تويتر@itu يرجى استعمال ،#ituworld  .األخبار للحصول على  تابعوا االتحاد على فيسبوكدائمًا

الخاصة بتليكوم العالمي  LinkedInوالنقاط البارزة بشأن الحدث فضالً عن أخبار رئيسية أخرى من االتحاد. تابعوا صفحتنا 
 هنا لالتحاد
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 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول التالي:

 سانجاي أشاريا
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 5046 730 22 41+  الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 pressinfo@itu.int 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  لية المسؤولة عن تنسيقبوصفه الهيئة الحكومية الدو 

يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في
االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية،  لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم

اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. إلنترنت واإلذاعة الصوتيةتكنولوجيات او التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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