
3/16/23, 12:44 PM القمة العالمیة للتكنولوجیا - ویكیبیدیا

https://te.wikipedia.org/wiki/��బ�_��_స�� � 1/8

شعار القمة العالمیة للتكنولوجیا

القمة العالمیة للتكنولوجیا
G20 سلسلة القمة العالمیة للتكنولوجیا

القمة
العالمیة

للتكنولوجیا 2023 الجدولة عبر دول مجموعة العشرین: تشكیل
مستقبل التكنولوجیا

عملیة المؤتمرات واالجتماعات

یبدأ فبرایر 16 2023

النھایة سبتمبر 2023 26

مكان دول مجموعة العشرین

مكان الھند فیساخاباتنام ،  المملكة العربیة 
السعودیة الریاض ،  كوریا الجنوبیة سیول ،
 كندا تورنتو ،  إیطالیا روما ،  فرنسا

باریس ،  الوالیات المتحدة نیویورك ، 
 أسترالیا ملبورن ،  الصین بكین ،  المملكة
المتحدة لندن ،  الیابان طوكیو

مشاركون الممثلین األجانب

إدارة Pulse ، بالتعاون مع حكومة والیة أندرا برادیش
Group ، [3] [2] [1] حكومة الھند

موقع إلكتروني

www .globaltechsummit .com (http://www.glob
altechsummit.com)

القمة العالمیة للتكنولوجیا
من ویكیبیدیا

القمة العالمیة للتكنولوجیا ، منصة لمناقشة وتشكیل مستقبل صناعة
التكنولوجیا اإلنجلیزیة : القمة العالمیة للتكنولوجیا: تشكیل مستقبل
التكنولوجیا ستعقد ھذه المؤتمرات على مدار عام 2023 بما في ذلك
الریاض وسیول وطوكیو وروما وباریس ونیویورك ، ملبورن وبكین ولندن
ونیودلھي. سلسلة القمة العالمیة للتكنولوجیا المجدولة عبر دول مجموعة
العشرین اإلنجلیزیة : الجدولة عبر دول مجموعة العشرین . [4] مؤتمر
التكنولوجیا العالمي لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجیة من جمیع أنحاء
العالم ، لجعل المنتجات الصیدالنیة باستخدام التكنولوجیا ، إلتاحة األدویة
بأسعار معقولة ، [5] تمت مناقشة تبني الممارسات الزراعیة الحدیثة [6]
[7] .والتنمیة االقتصادیة العالمیة

تجمع سلسلة أحداث القمة العالمیة للتكنولوجیا بین السیاسیین وصانعي
السیاسات والمبتكرین وخبراء صناعة التكنولوجیا لمناقشة االتجاھات
واالبتكارات والحلول الناشئة المتعلقة بالتكنولوجیا وتأثیرھا على مختلف
الحاضرین التواصل Global Tech Summit القطاعات. تتیح سلسلة
مع المجتمعات التقنیة حول العالم وتبادل األفكار حول أحدث االتجاھات
واالبتكارات في صناعة تكنولوجیا المعلومات. بدأت سلسلة القمة العالمیة
للتكنولوجیا في فیزاج في الفترة من 16 إلى 17 فبرایر 2023 وستستمر في
دول مجموعة العشرین من 03 إلى 4 یولیو 2023 في باریس ، 18-17
یولیو 2023 في الریاض ، 24-25 یولیو 2023 في نیویورك. طوكیو
في 03-04 أغسطس 2023 ، تورنتو في 07-08 أغسطس 2023 ،
ملبورن في 17-18 أغسطس 2023 ، سیول في 21-22 أغسطس 2023
، بكین في 28-29 أغسطس 2023 ، سیعقد في الفترة من 31 أغسطس
إلى 1 سبتمبر 2023 في روما ومن 04-05 سبتمبر 2023 في لندن.
سیعقد في المدن الھندیة الكبرى مثل حیدر أباد وبنغالور ومومباي ودلھي
[9] [8].وتشیناي

كجزء من سلسلة القمة العالمیة للتكنولوجیا ، ُعقدت اجتماعات مع شخصیات
بارزة من قطاعات التكنولوجیا واألدویة والتكنولوجیا في الفترة من 16 إلى
17 فبرایر 2023 في فیساخاباتنام ، وفي الیوم األخیر ، تم تقدیم عرض
تقدیمي من قبل الشركات الناشئة وجمع التبرعات وما إلى ذلك. محتجز.
عرضت حوالي 100 شركة ناشئة ابتكاراتھا بینما تم االنتھاء من جمع
التبرعات لـ 20 شركة ناشئة. [10] تم تسجیل 1400 شخص في مؤتمر
[11] .فیساكاباتنام ، منھم 400 مندوب أجنبي من أكثر من 25 دولة

جدول المؤتمر
العالمیة للتكنولوجیا G20 سلسلة قمة

القمة العالمیة للتكنولوجیا - رؤیة مجموعة العشرین
شعار ملصق القمة العالمیة للتكنولوجیا
G20 Tech اجتماعات حملة المراجعة المسبقة لقمة
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Vizag القمة العالمیة للتكنولوجیا
Global Tech Summit ھي عبارة عن منصة لعرض أفكار وابتكارات IIT و DST و CSIR
القمة العالمیة للتكنولوجیا أوروبا ، المملكة المتحدة ، الوالیات المتحدة األمریكیة
Global Tech Summit ھي عبارة عن منصة للتحول الرقمي لصناعة األدویة
G20 - 20 المدني
المؤتمر العالمي التیلجو لتكنولوجیا المعلومات
الجذور
روابط خارجیة

العالمیة للتكنولوجیا ھي منتدى یضم 20 دولة واالتحاد األوروبي ھدفھ األساسي ھو تعزیز تطویر التكنولوجیا واألعمال الدولیة. G20 قمة
[12] .ومن المقرر عقد سلسلة من القمم بین دول مجموعة العشرین

سنة البلد المضیف المدینة المضیفة بلح ملحوظات

2023 الھند  فیساخاباتنام فبرایر 16-17 اكتمل مع 1400 مشارك و 400 مندوب دولي

2023 فرنسا  باریس یولیو 4 - 3 المقرر

2023 المملكة العربیة السعودیة  الریاض یولیو 17-18 المقرر

2023 الوالیات المتحدة  نیویورك یولیو 24-25 المقرر

2023 الیابان  طوكیو أغسطس 3-4 المقرر

2023 كندا  تورنتو أغسطس 7-8 المقرر

2023 أسترالیا  ملبورن أغسطس 17-18 المقرر

2023 كوریا الجنوبیة  سیول أغسطس 21-22 المقرر

2023 الصین  بكین أغسطس 28-29 المقرر

2023 إیطالیا  روما أغسطس - 1 سبتمبر 31 المقرر

2023 المملكة المتحدة  لندن سبتمبر 4-5 المقرر

2023 الھند  دلھي یحدد الحقًا

2023 الھند  مومباي یحدد الحقًا

2023 الھند  حیدر أباد یحدد الحقًا

2023 الھند  تشیناي یحدد الحقًا

2023 الھند  بنغالور یحدد الحقًا

جدول المؤتمر

G20 سلسلة القمة العالمیة للتكنولوجیا

القمة العالمیة للتكنولوجیا - رؤیة مجموعة العشرین
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وزیرة االتحاد الھندي نیرماال سیثارامان ، ووزیرة
مالیة رئاسة مجموعة العشرین في الھند

، IPA ، IACC ، AU -القمة العالمیة للتكنولوجیا
EBTC ، NRDC ، TiE ، CDSCO ،

مؤسس Infosys مؤتمر القمة العالمیة للتكنولوجیا
Narayana Murthy ، GM Rao ، رئیس
GMR مجموعة

عام 2023 ھو عام رئاسة الھند لمجموعة العشرین. رئیس الوزراء الھندي ناریندرا مودي
ً لمجموعة العشرین لعام 2023ھناك أكدت وزیرة المالیة وشؤون الشركات في رئیسا
االتحاد نیرماال سیترامان أنھ سیكون ھناك تعاون من أجل قمة التكنولوجیا العالمیة. وقال
وزیر االتحاد إنھ سیتم تنظیم مؤتمرات تحضیریة في المدن الرئیسیة في البالد في ضوء
تولي الھند المسؤولیة كرئیس لمجموعة العشرین. ستشرح ھذه القمة التقنیة كیفیة تسخیر
النمو الشامل. ستكون قمة التكنولوجیا ھذه منصة لعرض قدرات بلدنا ومھاراتھ والتقدم
التكنولوجي أمام العالم. یمكن تحقیق نتائج ناجحة من خالل ربط مجاالت األتمتة الصناعیة
والبرمجیات. ونصح وزیر مالیة االتحاد مندوبي القمة بإطالع العالم من خالل القمة العالمیة
للتكنولوجیا على فرص االستثمار وجھود الحكومة المركزیة التي تنفذ إصالحات لتعزیز
االقتصاد. من المتوقع أن تساھم قمة التكنولوجیا في تعزیز رؤیة مجموعة العشرین.نیرماال
سیترامان ، [13] وزیر الصناعات بوالیة أندرا برادیش ، جودیفادا أمارناث ، [14] تم كشف
النقاب عن العدید من ممثلي الحكومة الھندیة والممثلین الوطنیین والدولیین في مراحل
مختلفة. وبدعم من الحكومة وقادة األعمال ، تم وضع خطط لعقد مؤتمرات قمة عالمیة في
مجال التكنولوجیا في المدن الكبرى لدول مجموعة العشرین ، وسیول وطوكیو وباریس والریاض وروما ولندن وملبورن وبكین وتورنتو
ونیویورك. تھدف القمة إلى جلب االستثمارات إلى الھند من خالل عرض سیاسات الحكومة والحوافز والبنیة التحتیة الرقمیة وسھولة ممارسة
[15] .األعمال التجاریة والحوكمة الرشیدة والفرص المتاحة لجذب المستثمرین وتشجیع النمو في صناعة التكنولوجیا

ملصق حدث القمة العالمیة للتكنولوجیا 2023 في 29 نوفمبر 2022 تحت رعایة غرفة
التجارة جوناثان ھایمر ، أندرو إدلفسن ، سفارة الوالیات المتحدة ، وفد حكومة والیة أندرا
، APEITA ، برادیش ، كیران كومار ریدي سالیكیریددي ، الرئیس التنفیذي للمجموعة
نائب رئیس مجلس ، Pulse Group ، الدكتورة جیدیال سرینوبابو ، الرئیس التنفیذي
المناطق االقتصادیة الخاصة ، (حكومة الھند) ، EOUs ترویج الموانئ السابق لـ
Srikanth Badiga ، رئیس غرفة التجارة الھندیة األمریكیة C Narayana Rao
وآخرین. القمة العالمیة للتكنولوجیا 2023 ھي أول قمة في الھند تجمع المنظمات ذات
المستوى العالمي معًا على منصة واحدة. یسبق القمة عروض طریق للمستثمرین ، ولقاءات
. مع الشركات الناشئة ، ومجلس تنفیذي للرؤساء التنفیذیین في مواقع مختلفة حول العالم
[16] [17] [18]

إن الشباب ذوي المھارات التقنیة سیقودون عالم ، Infosys قال نارایانا مورثي ، مؤسس
الغد وال شيء مستحیل إذا تقدم رواد األعمال الشباب لتحقیق ھدف. [19] كجزء من الترویج
لقمة التكنولوجیا العالمیة ، عقد الفریق عدة اجتماعات سابقة للقمة في بوبانسوار وناغبور
نارایانا Infosys وحیدر أباد ولندن ودبي ودلھي ومومباي.  [20][21] شارك مؤسس
والعدید من الرؤساء التنفیذیین في ھذه GMR رئیس مجموعة ، GMR Rao ، مورثي
األحداث وتحدثوا عن الثورة الصناعیة القادمة ، والفرص الھائلة في قطاع تكنولوجیا
المعلومات ، والخدمات الروبوتیة ، ومشاركة النساء في تكنولوجیا المعلومات ، والتكوین
من البذور ، إلخ. أعربت شخصیات بارزة عن آرائھا حول دور تكنولوجیا المعلومات في
[22] .المجاالت

جودیفادا أمارناث ، وزیر الصناعة والبنیة التحتیة واالستثمار والتجارةوفي حدیثھ ، قال إنھ بسبب التطور السریع في التكنولوجیا ، أصبح دور
األتمتة والذكاء االصطناعي حاسًما. یقال أنھ یخلق وظائف جدیدة في مجاالت تحلیل البیانات وتطویر البرمجیات واألمن السیبراني. من
األھمیة بمكان إعداد القوى العاملة لدینا لتلبیة المتطلبات المتغیرة ، وتزویدھم بالمھارات التي یحتاجون إلیھا للنجاح في المستقبل. أصبحت
Vizag بسرعة مركًزا للطاقة المتجددة ، حیث تستھدف الحكومة تولید 10 جیجاوات من الطاقة الشمسیة بحلول عام 2022. وقال إن
Renew Power فیساكاباتنام ھي مركز أكبر حدیقة للطاقة الشمسیة في البالد. وقد ساعد ذلك في جذب استثمارات من الشركات الرائدة مثل
تأثیر كبیر على االقتصاد المحلي. وأوضح الوزیر أنھا وفرت فرص عمل آلالف Vizag كان لنمو صناعات .Adani Green Energy و
األشخاص وساھمت في النمو االقتصادي. وزیر الصحة ورعایة األسرة والتعلیم الطبیقال فیداداال راجیني إن التكنولوجیا الرقمیة غیرت طریقة

شعار ملصق القمة العالمیة للتكنولوجیا

G20 Tech اجتماعات حملة المراجعة المسبقة لقمة

مؤتمر القمة العالمیة للتكنولوجیا
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القمة العالمیة للتكنولوجیا فیزاغ وزیر الصناعات
والبنیة التحتیة واالستثمار والتجارة وتكنولوجیا
المعلومات ، حكومة والیة أندرا برادیش

، TIFAC ، IIT ، قسم العلوم والتكنولوجیا
CSIR ، NRDC ، جامعة أندرا

حیاتنا وعملنا وتعلمنا. قال نائب رئیس الوزراء ، راجانا دورا بیدیكا ، إنھ في السنوات
األخیرة ، شھدنا تطوًرا غیر مسبوق في التكنولوجیا. یجب تزوید الشركات الریفیة بطرق
استخدام منصة التجارة اإللكترونیة لبیع منتجاتھا عبر اإلنترنت. یمكن للمزارعین الریفیین
الوصول إلى العمالء من جمیع أنحاء العالم من خالل األسواق عبر اإلنترنت دون تكبد
[24] [23] .تكالیف تسویق باھظة لمنتجاتھم

یشارك حوالي 1000 مسؤول حكومي ، ورؤساء صناعة ، وباحثین ، ورجال أعمال ،
التي یتم G20 Global Tech وقادة حكومیین ، وعلماء وممثلین آخرین في كل قمة
تنظیمھا تحت شعار حمایة صحة اإلنسان ، وتوجیھ جیل المستقبل في المجاالت العلمیة
والتكنولوجیة. تم تنظیم شراكات تجاریة ومؤتمرات تقنیة ومناقشات مع خبراء عالمیین
وجلسات تفاعلیة ومجلس تنفیذي للرؤساء التنفیذیین وعرض بدء التشغیل وزیارات صناعیة
[26] [25] .وما إلى ذلك

أعربت الدكتورة أنیتا أغاروال ، رئیسة قسم العلوم والتكنولوجیا والنقل ، عن سعادتھا بأن
القمة العالمیة للتكنولوجیا حققت نجاًحا كبیًرا ، حیث جمعت بین المفكرین المشھورین عالمیًا
من مجاالت العلوم والتكنولوجیا واالبتكار والشركات الناشئة والتجارة إلجراء مناقشات
(DST) وقسم العلوم والتكنولوجیا (IITs) ھادفة. الجامعات والمعاھد الھندیة للتكنولوجیا
ومجلس البحث العلمي والصناعیورأت الدكتورة أنیتا أغاروال أن القمة العالمیة للتكنولوجیا
قد اتخذت خطوة ثوریة من خالل الجمع بین خبراء العلوم والتكنولوجیا الرائدین في العالم
جاھز لجلب خبراء علوم من معاھد Global Tech Summit فریق .(CSIRs) من
بحثیة رائدة لشرح فرص العمل. یمكن تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل تحویل العلم إلى
تكنولوجیا. ستوفر القمة العالمیة للتكنولوجیا الدعم الكامل ألفضل مغیري التكنولوجیا في
تعد مؤتمرات القمة العالمیة للتكنولوجیا .CSIR و DST و IIT الھند الذین یحضرون من
منصات جیدة جدًا لنشر التكنولوجیا وتسویقھا. األفراد المتمرسون في مجال التكنولوجیا
ورجال األعمال والشركات الناشئة والجامعات األكادیمیة ومعاھد البحث والعلماء والخبراء
في مختلف المجاالت ، ویجب على الطالب االستفادة من ھذه الفرصة التي توفرھا القمة
DST و CSIR و IIT العالمیة للتكنولوجیا لعرض براعتھم الفكریة. قررت القمة العالمیة للتكنولوجیا ، كبرى المبتكرین البارزین من
والجامعات توفیر الفرصة لمؤسسي الشركات الناشئة. مع ھذه العروض التوضیحیة ، یتحول العلم إلى تقنیة ویمھد الطریق الحتیاجات تجاریة
[28] [27].جدیدة

ھو منظمة تركز على تعزیز التعاون والشراكات بین أوروبا والھند. في مجاالت التنمیة (EBTC) المركز األوروبي لألعمال والتكنولوجیا
المستدامة ونقل التكنولوجیا واالبتكار. یمكن أن توفر الممارسات والسیاسات الزراعیة األوروبیة رؤى قیمة للمزارعین في والیة أندرا برادیش
بالھند. أوروبا لھا تاریخ طویل في الزراعة. لقد قمنا بتطویر ممارسات زراعیة مستدامة وفعالة لتالئم الظروف واالحتیاجات المحلیة لبلدنا.
[29] اتحاد غرف التجارة والصناعة الھندیة حول جلسة دیجیتال بھارات حول "احتضان التكنولوجیا وتمكین المجتمع" ، وھي مبادرة طموحة

على جلسة القمة العالمیة للتكنولوجیا. ناقشت براغیا شاتورفیدي ، FICCI من قبل حكومة الھند لجعل الھند دولة ذات تمكین رقمیًا.أطلع ممثلو
المفوضیة العلیا البریطانیة ، التعاون التكنولوجي الھندي البریطاني والتجارة والفرص المتاحة للشركات الھندیة الناشئة والشركات. ركزت
، Omprakash Nakka .الدكتورة سوسروثا كوبوال ، جامعة كونكوك ، كوریا على إعادة استخدام األدویة - اضطرابات التنكس العصبي
في الوالیات المتحدة Startups & Products IT Serv Alliance، Inc -مدیر .Finacle soft ، Inc الرئیس التنفیذي لشركة
األمریكیة ناقش االبتكارات الھندیة وفرص األعمال التجاریة العالمیة المتاحة. صرح البروفیسور برادیب سریفاستافا ، المدیر التنفیذي لمجلس
المعلومات والتنبؤ وأفضل الممارسات المستفادة في نقل التكنولوجیا إلىTIFAC أن (TIFAC) تقییم وتقییم تكنولوجیا المعلومات
[30] .االستخدامات التجاریة

للتكنولوجیا لعرض أفكار

القمة العالمیة للتكنولوجیا أوروبا ، المملكة المتحدة ، الوالیات المتحدة األمریكیة

القمة العالمیة للتكنولوجیا - منصة للتحول الرقمي لصناعة األدویة
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القمة العالمیة للتكنولوجیا - االتحاد الصیدالني
الدولي - الرابطة الصیدالنیة الھندیة

القمة العالمیة للتكنولوجیا - المؤتمر العالمي التیلجو
، TITA ، WTITC ، لتكنولوجیا المعلومات

وأعرب عن أملھ في أن تكون القمة العالمیة للتكنولوجیا منصة جیدة للتحول الرقمي
لصناعة األدویة. وفي حدیثھ في المؤتمر ، قال رئیس االتحاد الصیدالني الدولي الدكتور
دومینیك جوردان إن التكنولوجیا ستحدث ثورة في اكتشاف األدویة. یعد التحول الرقمي في
قطاع األدویة حاجة ملحة لتنفیذ تقنیات رقمیة مختلفة لتحسین إنتاج وتقدیم منتجات وخدمات
الرعایة الصحیة. وأوضح أن التحول الرقمي سیفید صناعة األدویة من حیث تطویر األدویة
بشكل أفضل ورعایة المرضى. یشرح أبھیجیت غوشي ، مساعد مراقب األدویة في منظمة
[31] . مراقبة معاییر األجھزة الطبیة ، بعض التحدیات التي تواجھ الرعایة الصحیة الرقمیة

وزیر تربیة الحیوان والثروة السمكیة وتنمیة منتجات األلبان سیدیري أباال راجو في الیوم
الثاني من قمة التكنولوجیا العالمیةسلك لعبت التكنولوجیا دوًرا حیویًا في زیادة إنتاج الحلیب
وتحسین جودة الحلیب. إن استخدام اآلالت في حلب األبقار دون تدخل بشري یقلل من تكالیف العمالة ویوفر الوقت. أدت التطورات في
تكنولوجیا المعالجة والتعبئة إلى إطالة العمر االفتراضي للحلیب ومنتجات األلبان األخرى ، مما جعلھا في متناول المستھلكین. أحدثت
(GPS) التكنولوجیا ثورة في طریقة صید األسماك ومعالجتھا وتسویقھا. ساعد التقدم في تكنولوجیا السونار ونظام تحدید المواقع العالمي
والتصویر عبر األقمار الصناعیة الصیادین في تحدید مواقع األسماك وصیدھا. ساعد االستزراع المائي ، الذي یتضمن تربیة األسماك في
البرك ، على تلبیة الطلب المتزاید على المأكوالت البحریة. أتاح التقدم في التصنیع والتعبئة والتكنولوجیا نقل وتسویق المنتجات السمكیة في
جمیع أنحاء العالم. أدى استخدام التكنولوجیا إلى زیادة اإلنتاجیة والكفاءة في قطاعات تربیة الحیوانات وتطویر منتجات األلبان ومصاید
األسماك. تحسین رعایة الحیوانات. تقلیل اآلثار البیئیة وتحسین األمن الغذائي. خلق فرص جدیدة لرواد األعمال والشركات الصغیرة. دكتور.
[33] [32].المعنیة بالتكنولوجیا ، آفاق رئاسة الھند لمجموعة العشرین Civil20 Group أبلغ نافا سوبرامانیام ، المنسق الوطني لمجموعة

تم .WTIT العالمیة للتكنولوجیا في فیساخاباتنام ، تم إطالق شعار مؤتمر G20 في قمة
للجمع بین Global Tech Summit في World Telugu IT Council إنشاء
العالمیة ومختلف المؤتمرات التقنیة Telugu عمالقة وخبراء تكنولوجیا المعلومات في
الجمع بین الشتات التیلوجو العالمي WTITC .العالمیة إلنشاء أدلة مناسبة لشباب التیلجو
اجتمعت دولتا التیلوجو معًا لتسخیر مساعدة ، WTITC تحت سقف واحد ، وبدافع من
Telugus في التكنولوجیا لجذب االستثمار. تم إنشاء المجلس لالستفادة من إمكانات
التقنیین التیلجو الذین یعملون مع شركات التكنولوجیا العالمیة وسیشھد المؤتمر األول تبادل
[35] [34] .التكنولوجیا
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