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 إشعار لوسائط اإلعالم

 الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 اغتنام فرص بناء القدرات في العصر الرقمي

 سجل اآلن

لتي ا تستعد نيروبي الستضافة الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – 2016 يوليو 26 جنيف،
نيروبي،  ندوة فيوستنظم ال .ينظمها االتحاد، وهي الحدث العالمي الرئيسي لتطوير القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سبتمبر. 5، وتسبقها فعاليات قبل الحدث يوم 2016سبتمبر  8إلى  6كينيا، في الفترة من 
، وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االتحاد الدولي لالتصاالتويتولى تنظيم الندوة 

حاء ". وتجمع الندوة قادة الفكر من شتى أناغتنام فرص بناء القدرات في العصر الرقميوتستضيفها حكومة كينيا تحت موضوع "
وزراء ومدراء عموم لهيئات تنظيمية ورؤساء لمنظمات األمم المتحدة وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ذلك  في العالم، بما

بناء القدرات وغيرهم من الخبراء في مجال بناء  الجامعات ومعاهد البحوث والمسؤولون التنفيذيون عن القطاع الخاص وممثلون عن
 قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها التعليم والتدريب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات. البرنامجكز وسير 
مم المتحدة السبعة عشر مع تحول رئيسي في التكنولوجيا الرقمية سيؤثر لأل (SDG) وتأتي جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وظهور المدن  (IoT) الطريقة التي يعيش بها الناس وتدار بها المجتمعات. وتتطلب التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت األشياء في
ع جمي مختلفة من المعارف والمهارات فيالذكية والمجتمعات الذكية، فضاًل عن النمو في البيانات الضخمة، إلى مجموعات 

 المجتمع. قطاعات
وينبغي للحكومات ودوائر الصناعة والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي أن تقوم باالستثمار في مجموعة من المهارات 

يضمن كذلك تنشئة االقتصاد، بل سالمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرها، وهو ما سيتيح ليس فقط زيادة المشاركة في 
 مواطنين رقميين من أجل مجتمع رقمي.

 وستبحث الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد في مجموعة من الموضوعات، من بينها:
 االستثمار في قوى عمل الغد -غير االحتياجات من المهارات الجديدة في عالم مت 
 مأدوات مبتكرة للتعليم والتعل 
  منهجيات تعلم رقمية جديدة، بما في ذلك التعلم على الخط وأدوات وسائل التواصل االجتماعي والدورات الدراسية اإللكترونية

 (MOOC) المفتوحة والمكثفة
 .الدور المحوري للهيئات األكاديمية في بناء المهارات في العصر الرقمي 

تاح الحدث مائدة مستديرة وزارية بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية المستدامة واألولويات وسيشمل يوم افت
المستقبلية في بناء القدرات وحوار للقادة بشأن السياسات العامة ومتطلبات الصناعة من المهارات ودور المؤسسات األكاديمية كجهات 

 موردة للتعليم والمهارات.
ألسباب  لهذا الحدث الدولي الهام. ويرجى العلم بأنه اليوم األوللحضور  االستمارة باستعمال هذهن الصحفيين التسجيل اآلن ويرجى م
 .ة لدخول مكان الحدثيلزم التسجيل المسبق للحصول على شار أمنية، 
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 (CBS-2016)الندوة العالمية لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الموضوع:

 2016سبتمبر  5وفعاليات قبل الحدث يوم  .2016سبتمبر  6-8 الموعد:

 ، نيروبي، كينياSafari Parkفندق وكازينو  المكان:
دوليين بارزين من الحكومات وصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمجتمع فرصة لالستماع إلى متحدثين  الغرض:

 العالمي لبناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وااللتقاء بهم.
كات القطاع بشر وزراء ومدراء عموم هيئات تنظيمية ورؤساء منظمات األمم المتحدة وكبار المسؤولين التنفيذيين  الحضور:

الخاص وممثلون عن الجامعات ومعاهد البحوث وغيرهم من الخبراء في مجال بناء قدرات تكنولوجيا 
 واالتصاالت. المعلومات

معلومات 
لوسائل 
 اإلعالم:

 لممثلي وسائل اإلعالم والمحللين من دوائر الصناعة للمشاركة الشخصية. د ضرورياالعتما

 ITUCBS#و CapacityBuilding#تابعوا الحدث على تويتر على: 

 :تينالتالي تينبالمسؤولاالتصال أو  الموقع اإللكتروني للحدثزيارة  من المعلومات، يرجى وللحصول على مزيد
  سارة باركس

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد
 6135 730 22 41+ الهاتف:

  مونيكا ألبرتيني
 مسؤولة اتصاالت

  مكتب تنمية االتصاالت
   5317 730 22 41+ الهاتف:
  6065 808 79 41+ المحمول: الهاتف
 monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

      تابعونا:

 www.itu.int/facebook فيسبوك:
 www.itu.int/twitter تويتر:

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقودتصاالت، التي االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واال

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 تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
مة االتصاالت. ظالتحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أن

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int لمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.وا
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