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 إشعار لوسائط اإلعالم

 زعماء آسيا والمحيط الهادئ سيركزون على بناء اقتصادات ذكية
 2013 نوفمبر 18 المحيط الهادئ ستجتمع في بانكوك،-قمة توصيل آسيا

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح

المحيط الهادئ لالتحاد الدولي لالتصاالت في بانكوك يوم -سُتعقد قمة توصيل آسيا – 2013 سبتمبر 4 ،جنيف
في مركز  نوفمبر 19-22. وسيأتي انعقاد القمة قبل اجتماع تليكوم العالمي لالتحاد الذي سيقام في 2013 نوفمبر 18

 .إمباكت، في بانكوك، تايالند
المحيط الهادئ فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص الرقمية التي تلوح -وتتيح قمة توصيل آسيا

أمام االستثمارات في البنية التحتية لقطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في المنطقة، وتمهد السبيل قدمًا 
وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المبتكرة واإلبداعية، واالنتقال نحو رؤية رقمية ذكية لمنطقة آسيا 

 .2020 والمحيط الهادئ بحلول عام
يعة المستوى تتناول التحديات التي تواجهها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والجهود وستتخلل القمة مناقشات تفاعلية رف

الرامية إلى تسخير كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحصول على النتائج واالستراتيجيات الممكنة إلى 
 .االتصاالت وتطبيقاتهاالتحتية لتكنولوجيا المعلومات و  البنيةجانب االستثمارات الكبيرة لبدء تنفيذ 

(؛ ومنطقة كومنولث الدول المستقلة 2007 وقد ُعقدت مؤتمرات قمم التوصيل السابقة من أجل منطقة إفريقيا )كيغالي، رواندا
 .(2012(؛ ومنطقة األمريكتين )مدينة بنما، 2012 (؛ ومنطقة الدول العربية )الدوحة، قطر2009)مينسك، بيالروس 

 المحيط الهادئ لالتحاد الدولي لالتصاالت-آسياقمة توصيل  :الموضوع

 13:30الساعة  -؛ مؤتمر صحفي 09:00 الساعة -افتتاح حفل . 2013 نوفمبر 18 الموعد:

 مركز إمباكت، في بانكوك، تايالند المكان:

المحيط الهادئ، التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع -تهدف قمة توصيل آسيا :الغرض
جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت، إلى تحديد السياسات وتشجيع االستثمارات المالية الكبيرة 
التي من شأنها أن تسخر إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحفيز النمو االقتصادي 

 .واالزدهار في المنطقة

والمنظمون، وقادة الصناعة، ووكاالت /حكومات، ووزراء، وكبار صانعي السياسات، رؤساء دول :الحضور
 .التنمية الدولية والمؤسسات المالية

معلومات لوسائل 
 اإلعالم:

المحيط الهادئ باالقتران مع تليكوم العالمي -سيجري اعتماد وسائل اإلعالم في قمة توصيل آسيا
صالحًا. ولالطالع على . وُيعتبر االعتماد الصحفي لألمم المتحدة االعتماد إلزاميوهذا  .2013 لالتحاد

  إجراءات االعتماد يرجى زيارة الموقع التالي:

 accreditation.aspx-http://www.itu.int/en/Pages/media 
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 :التالي بالمسؤولاالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

 اإلعالم:االستفسارات بشأن اعتماد وسائل 
  ثريا أبينو كينتانا

 pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
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  150على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

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

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