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  إشعار لوسائط اإلعالم

  2012يوليو  17-19، بنما سيتي، قمة توصيل األمريكتين
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال نداء لالستثمار في
  تنفيذ النطاق العريضبدء و 

  سجل اآلن
سيتي   بنما  يوليو في 17-19في الفترة  قمة توصيل األمريكتين ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت -  2012 مايو 23 ،جنيف

األهداف اإلنمائية لأللفية.  وتحقيق الجميع، وهي مبادرة طموحة الهدف منها توصيل "توصيل العالم  "كجزء من سلسلة أحداث 
  .وتستضيف حكومة جمهورية بنما هذه القمة

  توصيل األمريكتينقمة     :المناسبة
  2012 يوليو 17-19    الموعد:
  ، بنما سيتيATLAPA ،Avenida Israelمركز المؤتمرات     المكان:
تعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية الالزمة لتوصيل الجميع  لقمة توصيل األمريكتينالهدف الرئيسي     :الغرض

لقادة من القطاعين العام لفي المنطقة بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. وتوفر القمة محفًال 
ة شراكات والخاص ولوكاالت التمويل والتنمية الدولية واإلقليمية من أجل التواصل وجهًا لوجه وٕاقام

  ببدء تنفيذ التوصيل عريض النطاق. للتعجيلجديدة 
االقتصادات الناشئة والتي تمر بمرحلة  التي تواجههاعلى التحديات  تركزتشمل القمة حلقات نقاش س

انتقالية في تسخير اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وسُيعلن عن قرارات والتزامات 
  جريئة بشأن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين للتصدي لهذه التحديات.

  حكوماتو دول رؤساء   •    الحضور:
  وزراء  •
تنفيذيون وكبار المسؤولين التنفيذيين لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلقليمية مديرون   •

  والدولية الرائدة
  رؤساء المنظمات اإلنمائية اإلقليمية والدولية  •
  كبار المسؤولين في األمم المتحدة  •
  كبار المسؤولين في المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية  •
  اإلعالم الوطنية واإلقليمية والعالميةشركات وسائط   •
  الصناعة ن بشأنأكاديميون بارزون ومحللو   •

معلومات 
لوسائل 
  اإلعالم:

بطلب فيما يتعلق و . االعتماد إلزاميمفتوحة أمام ممثلي وسائل اإلعالم.  قمة توصيل األمريكتين  
االعتماد واإلجراءات ذات الصلة يرجى الرجوع إلى العنوان التالي: الحصول على 

D/connect/americas/display.asp?QID=9794&Language=en-www.itu.int/ITU.  
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االطالع بعناية على اإلجراءات قبل استكمال استمارة طلب الحصول على االعتماد المتاحة على الخط. وسُيطلب  يرجى
فرهم أو بطاقة الهوية سمن الصحفيين الذين قاموا بالتسجيل المسبق تقديم رسالة التأكيد لديهم باإلضافة إلى جواز 

  .بقمة توصيل األمريكتينإلعالم الخاصة شارة الهوية الرسمية لوسائل االخاصة بهم للحصول على 
يرجى تأكيد حضوركم من خالل العنوان التالي: و الصحافة الصادر عن األمم المتحدة صالح.  ممثلي اعتماد

pressreg@itu.int.  
  بالتوقيت العالمي المنسق. 1500يوليو الساعة  9 اإلثنينوُينصح بطلب االعتماد قبل يوم 

أو االتصال  D/connect/americas/-www.itu.int/ITUوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 
  التالي: بالمسؤول
  أشاريا سانجاي

  العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
  االتحاد الدولي لالتصاالت

  sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد
  5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول:  الهاتف

  :بالمسؤول التاليلالستفسار بشأن اعتماد وسائل اإلعالم، يرجى االتصال 
  كنتاناثريا أبينو 

  pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني:
  5424 730 22 41+ :الهاتف

  www.itu.int/facebook: فيسبوك
  www.itu.int/twitterتويتر: 

  االتحاد الدولي لالتصاالت؟ما هو 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
تلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات السا

السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث 
لمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران وا

  www.itu.int  والتلفزيونية. التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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