
 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 صحفيةنشرة 

 تفتتح أعمالها في بانكوك المحيط الهادئ-توصيل آسياقمة 
القادة اإلقليميون يضعون رؤية مشتركة لمجتمع رقمي ذكي ومبتكر وشامل للجميع 

 2020آسيا والمحيط الهادئ بحلول  منطقة في

في بانكوك وتجمع بين رؤساء الدول والحكومات  المحيط الهادئ-توصيل آسيا                ت عقد اليوم قمة  – 2013نوفمبر  18بانكوك، 
والوزراء وقادة الصناعة من المنطقة، من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجتمع رقمي وشامل للجميع ومبتكر ويركز على التنمية: 

 .النظام الرقمي؛ االتجاه بذكاء نحو 2020المحيط الهادئ -آسيا
من أجل تعبئة الموارد  توصيل العالمفي إطار فعاليات  المحيط الهادئ-توصيل آسياوينظم االتحاد الدولي لالتصاالت قمة 

البشرية والمالية والتقنية بهدف توصيل العالم من خالل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتيسير االستثمار والعمالة 
االقتصادية على نطاق أوسع. وهي القمة الخامسة واألخيرة في سلسلة فعاليات توصيل العالم، التي والتنمية االجتماعية و 

االتحاد لتوصيل كومنولث  ؛ وقمة2007 التي عقدها االتحاد في كيغالي، رواندا، فياالتحاد لتوصيل إفريقيا  شملت قمة
توصيل ؛ وقمة 2012 في الدوحة، قطر، في العربي توصيل العالم ؛ وقمة2009 في مينسك، بيالروس، في الدول المستقلة

 .2012في مدينة بنما في  األمريكتين
ضافة إلى رئيسة وزراء تايالند السيدة ينغالك شيناواترا، ضمت القمة رئيس ميكرونيزيا ورئيس ناورو ورؤساء وزراء                                                                                                            وا 

 نيوزيلندا وباكستان وتونغا وفانواتو ونائب رئيس وزراء كمبوديا.
المحيط الهادئ شاسعة ومتنوعة حيث شهدت العديد من الدول -مون أن منطقة آسيا-األمين العام لألمم المتحدة بان كيوأفاد 

                                                                                                                      نموا  اقتصاديا  سريعا  ومع ذلك هناك تناقض صارخ في مستوى الرخاء والتنمية بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان األقل نموا . 
الفيديو "إنه لمن دواعي سروري أن هذه القمة ستعزز تنمية البنية التحتية المبتكرة مون في رسالة ب-وقال السيد بان كي

                                                                                                             لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت". وأضاف قائال  "وتتمتع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإمكانات هائلة لدعم التنمية 
ا الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. فلنستخدم االقتصادية واالجتماعية المستدامة والعادلة. وبإمكانها تسريع جهودن

 التكنولوجيا أفضل استخدام لتمكين الناس من خالل تزويدهم بالمعلومات والمعارف والوسائل الكفيلة بتحسين حياتهم".
مية يدل على تحقيق                                                                                         وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه مخاطبا  القمة "إن هذا حدث بالغ األه

التزامنا بتعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية بهدف توصيل العالم من خالل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتيسير 
                                                                                                          االستثمار والعمالة والتنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق أوسع". وأردف قائال  "وأنتم بال شك أطراف فاعلة مهمة 

العيش الرقمي ’: االتجاه بذكاء نحو النظام الرقمي، وهو اختصار 2020المحيط الهادئ -لوضع رؤية آلسياتجتمعون هنا 
 ".‘ميسور التكلفة والتحولي والمبتكر والمراعي للبيئة والشامل للجميع
توصيل الناس                                          المحيط الهادئ أظهرت تقدما  استثنائيا  في-وأفاد األمين العام لالتحاد حمدون إ. توريه أن منطقة آسيا

المائة. ويقترب انتشار االتصاالت الخلوية المتنقلة في تايالند في  90يقارب انتشار االتصاالت المتنقلة في المنطقة نسبة  إذ
المائة. وقال "إن التقدم االستثنائي الذي شهدته المنطقة يمكن إبرازه باإلشارة إلى أن سبع شركات في  130اآلن من نسبة 

تنتمي  2012                                                                            الخمس والعشرين األفضل أداء  حسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام من بين الشركات
                            تجتمع لضمان تمك ن الجميع من  المحيط الهادئ-توصيل آسيا                                                    إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وتابع مضيفا  أن قمة 

زال الطريق                                        ئال  "وعلى الرغم من هذا النمو الملحوظ الالوصول إلى الفرص واألسواق المتاحة في العالم الرقمي. وأردف قا
يزالون غير موصولين. وفي منطقة  ال –مليارات شخص  4,3حوالي  –                                                طويال  أمامنا، نظرا  ألن ثلثي سكان العالم تقريبا  

الة بالنسبة إلى المائة من الناس ال يتمتعون بالنفاذ إلى اإلنترنت، والحفي  68المحيط الهادئ، فإن ما يزيد على -آسيا
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                                                                                                                   النطاق العريض تشكل تحديا  أكبر. وأعتقد اعتقادا  راسخا  أنه بإمكاننا النجاح في تحقيق مهمتنا المتمثلة في توصيل الناس 
                                                           تحسنا  غير مسبوق للجميع على المستويين االجتماعي واالقتصادي." -من خالل القيام بذلك  -في العالم وأننا سوف نرى 

الذي سيفتتح في نفس  2013تليكوم العالمي لالتحاد لعام الحدث الرائد المتمثل في  المحيط الهادئ-سياآتوصيل سيلي قمة 
 .2013نوفمبر  22نوفمبر وسيستمر حتى  19في بانكوك يوم غد،  –مركز إمباكت للمؤتمرات  –المكان 
 .هنا                                      الكلمات التي ست لقى أثناء حفل االفتتاحوتتاح 
  الخاصة بالحدث في الموقع التالي: والصور التسجيالت الفيديويةوتتاح 

www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157637751840735/. 

 معلومات
 :لوسائل اإلعالم

، 2013 نوفمبر 22-19، 2013للمشاركة في تليكوم العالمي لالتحاد لعام إن اعتماد وسائل اإلعالم 
لوسائل اإلعالم المسجلة والمحللين المسجلين. واالعتماد سيتيح إمكانية النفاذ المجاني إلى الحدث 

 الصحفي لدى األمم المتحدة صالح. ولالطالع على إجراءات االعتماد، يرجى زيارة الموقع:
accreditation.aspx-www.itu.int/en/Pages/media. 

 :بالمسؤول التالي                                            وللحصول على مزيد من المعلومات، ي رجى االتصال 
  سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 9025-2956-668+الهاتف المحمول في بانكوك: 
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

 وسائل اإلعالم اعتماد لالستفسار بشأن
  ثريا أبينو كينتانا

 pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 

              تابعونا

 االتحاد الدولي لالتصاالتنبذة عن 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

                                                                                                     عاما ، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات  150مدى 
لية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس السات

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

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