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 صفحي بيان

 هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات تستعرض دورها
 في مجتمع موصول شبكيا  

 تجتمع في سيدني، أستراليا هيئات التنظيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 21 بلدًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 20اجتمعت هيئات التنظيم من أكثر من  – 2014 يوليو  22، جنيف
يوليو في سيدني، أستراليا، لتبادل الخبرات ومناقشة مجاالت التعاون المحتملة للتعامل مع المجتمع الموصول شبكيًا.  22 إلى

مت مائدة مستديرة لهيئات التنظيم في منطقة آسيا والمحيط المجتمع الموصول شبكيًا" نظ -وتحت موضوع "ما بعد التقارب 
 أستراليا. بدعم من وزارة االتصاالت، حكومة (ACMA)الهادئ، شارك في تنظيمها االتحاد وهيئة االتصاالت والوسائط األسترالية 

قامة شراكات "ذكية" بين  ودعا أمين عام االتحاد، الدكتور حمدون إ. توريه إلى التعاون الوثيق بين هيئات التنظيم وا 
القطاعات على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية. وقال الدكتور توريه "في مجتمع تتغلغل فيه تكنولوجيا المعلومات 

نتاجية وأمن المواطنين تستوجب آليات للتعاون القطاعي الشامل واالتصاالت، فإن فوائد  جميعمن أجل جني  كفاءة وا 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت مثل الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والنقل".

، السيد كريس شابمان "تعكس الزيادة المستمرة في المشاركة الفوائد (ACMA)وقال رئيس هيئة االتصاالت والوسائط األسترالية 
معلومات". واضاف "يعد تنظيم المائدة المستديرة لهيئات التنظيم في منطقة آسيا والمحيط التي نجنيها من تبادل اآلراء وال

الهادئ من اإلنجازات الخاصة لالتحاد في المنطقة، خاصة مع الفكرة المبتكرة الممتازة بتناوب عقد المنتدى وبرنامج التدريب 
 الهادئ". سترالية في جميع بلدان منطقة آسيا والمحيطالمرتبط به لالتحاد/وهيئة االتصاالت والوسائط األ (ITP) الدولي

توفر فرصة إلجراء مناقشات استراتيجية بشأن  2011وهذه المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها االتحاد منذ 
 المسائل والتحديات التنظيمية الناشئة التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سريع التطور والتقارب.

بعنوان "التنظيم المتقارب من خالل  ACMAلالتحاد/برنامج تدريبي دولي لمدة ثالثة أيام هيئات التنظيم وسيعقب اجتماع 
التفكير المبدئي" ويركز التدريب على القضايا السياساتية والتنظيمية في عصر ما بعد التقارب بين االتصاالت وتكنولوجيا 

 بلدًا. 25مشاركًا من أكثر من  60ومن المتوقع أن يحضر البرنامج التدريبي حوالي  المعلومات واإلذاعة.
 index.asp-ITP-D/asp/CMS/Events/2013/PR-www.itu.int/ITU/2013: الرجوع إلى يد من المعلومات، يرجىوللحصول على مز 

 :كالتالياالتصال  أو
  سانجاي أشاريا

 العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 سمير شارما
 القائم بأعمال المدير اإلقليمي

 والمحيط الهادئالمكتب اإلقليمي لالتحاد لمنطقة آسيا 
 0055 575 2 66+ الهاتف:
 sameer.sharma@itu.int اإللكتروني: البريد

 روسي إيما
 ACMAمديرة وسائط اإلعالم، 

 063 652 434 61+ المحمول: الهاتف
 media@acma.gov.au اإللكتروني: البريد
              تابعونا
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 عن االتحاد الدولي لالتصاالت نبذة
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  150 حوالي على مدى
رات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية تخصيص المدا في

لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات 
طيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة ال

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

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
http://www.itu.int/

