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 معلومات أساسية:
االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بذكراه السنوية 

 2015الخمسين بعد المائة في عام 
 150سيحتفل االحتاد الدويل لالتصاالت مبرور  2015مايو  17يف 

لدويل ا عامًا على إبرام أول اتفاقية دولية لإلبراق وإنشاء االحتاد
، كان 1865منذ عام قرن ونصف  قرن. وعلى مدى لإلبراق

قلب تطّور عامل االتصاالت، من اإلبراق إىل عامل  يف (ITU) االحتاد
 احلديث واهلواتف املتنقلة واإلنرتنت. السواتل

دّون، زة من تاريخ البشرية املسنة ما هي سوى فرتة وجي ومائة ومخسون
ولكن هذه السنوات بالغة األمهية يف تقّدم البشرية واكتشافاهتا. وكان 
االزدياد اهلائل يف سرعة االتصاالت بني البشر وتنّوعها من أبرز معامل 

 املاضية. التقّدم على مدى السنوات املائة واخلمسني
 

التصاالت فزيون وبعدها اأواًل شهدنا اإلبراق واهلاتف مث الراديو والتل
ية. التوصيل على نطاق واسع خالل السنوات العشرين املاضإمكانيات واإلنرتنت، معلنًة عن بدء عصر جديد من انتشار  الساتلية

 يف غياب اهلواتف أو الربيد اإللكرتوين أو املراسلة الفورية أو خدمة الرسائل 1865ويصعب ختّيل كيف كان الناس يتواصلون يف عام 
القصرية، حّّت اإلبراق مل يكن متاحًا لالستعمال الشخصي، لذا فالطريقة األكثر شيوعًا يف ذلك الوقت لالتصال عرب املسافات 

املائة  للعلم والتكنولوجيا يف السنوات لئاهلامذهل النمّو كم هو الطويلة كانت إرسال الرسائل على ظهور اجلياد أو بالسفن. و 
 زء من تاريخ االحتاد الدويل لالتصاالت.واخلمسني املاضية، وهو ج

دائماً  وكانت رسالة االحتادوتاريخ االحتاد هو تاريخ تعاون دويل جيمع حكومات وشركات خاصة وغريها من أصحاب املصلحة، 
 اجلميع. تعمفوائدها لكي ونشر التكنولوجيات اجلديدة أثناء تطّورها الستيعاب التوّصل إىل أفضل احللول العملية 

 ا مع كّل أعضائنا، من حكومات وشركات خاصة وسائر أصحاب املصلحة.هبستكون سنة تذكارية نأمل االحتفال  2015وسنة 

 المهّمة وتواريخه غاياتهالذكرى السنوية و االحتفال بموضوع 
نولوجيا المعلومات ك"االتصاالت وتالحتاد الدويل لالتصاالت لتأسيس االذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة ب االحتفالسيكون 

اليوم العاملي . وهذا املوضوع سيكون موضوع 2014كما قّرر جملس االحتاد يف دورته لعام   "واالتصاالت: قوى دافعة لالبتكار
وموضوع كّل االحتفاالت بالذكرى السنوية  2015مايو  17الذي سُيقام يف  2015لعام  (WTISD) لالتصاالت وجمتمع املعلومات

 فرصة من أجل حتقيق ما يلي: إمجاالً هذا االحتفال شّكل ياليت سينظمها االحتاد. وس
  .الغاية و تسليط الضوء على تاريخ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنجازات أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت

 (ICT) فال باملسامهة الفريدة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالذكرى السنوية هي االحتاالحتفال بمن 
دفع االبتكار وحتفيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، مع تسليط الضوء على املسامهة الفريدة اليت قدمها االحتاد  يف

 وأعضاؤه يف هذا اخلصوص.

  ًة لتبادل اآلراء حول الذكرى السنوية أيضاً فرصاالحتفال بوفّر ي ،إىل املستقبلتطلعاً  للجميع. مشرقبناء مستقبل رقمي
مستقبل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد التحديات الرئيسية اليت ال يزال جيب التصدي هلا من أجل 

 النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الشمول الرقمي للجميع. توسيع

الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة االحتفال بشاركوا في 
 لالتحاد

ذه الذكرى السنوية أو نظموا أنشطة االحتفال هب كونوا شركاء يف
 لتكونوا جزءاً من هذا احلدث التارخيي.منطقتكم  أو بلدكم يف

لوا بنا عرب اتص االحتفالملزيد من املعلومات عن كيفية املشاركة يف 
 itu150@itu.int الربيد اإللكرتوين

http://www.itu150.org/
mailto:itu150@itu.int
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 .الذكرى اخلمسني بعد املائة لالحتاد الدويل لالتصاالت، نوّد أيضًا إطالع العامل االحتفال بمن خالل  تعزيز التعاون
بصورة أفضل على عمل االحتاد، ومواصلة تعزيز االبتكار وتسهيل نفاذ اجلميع إىل التكنولوجيات اجلديدة وتوطيد 

ات لوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك اإلدار العالقات بني كّل األطراف الفاعلة يف النظام اإليكولوجي لتكنو 
األرض الذين  كوكبالربح إضافًة إىل سّكان   تستهدفالعامة وشركات القطاع اخلاص ورّواد املشاريع واملنظمات اليت ال 

 يبلغ عددهم سبعة مليارات.

  .لالتصاالت  ء يف االحتاد الدويلاألعضامجيع يُدعى االحتفال مع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برمّته
)الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبون واملؤسسات األكادميية( وسائر أصحاب املصلحة إىل اعتماد 

 الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة الحتفاالهتم بالذكرى السنوية اليت ستُ َنظَّم على املستويات الدويلاالحتفال بموضوع 
املوقع اإللكرتوين  هذه األنشطة يف لعرضيمي والوطين واالتصال بأمانة االحتاد لطلب املساعدة يف صياغة احملتوى أو واإلقل

 لذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة.الحتفال بااملخصص ل

 تواريخ مهّمة للذكرى السنوية

 
 

 كيف يمكنكم المشاركة

التارخيي بالدخول كشريك انضّموا إىل هذا احلدث 
 الذكرى السنوية أو بتنظيم أنشطة ضمناالحتفال ب يف

كن للدول اليت مي السبلبلدكم أو منطقتكم. وكثرية هي 
األعضاء والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية 

رى كاحتفاالت الذ  واملندوبني املسامهة من خالهلا يف
 السنوية اخلمسني بعد املائة.

 

 م يف مقر االحتاد الدويل لالتصاالتعرض إجنازاتك 

 تنظيم أنشطة يف بلدكم مبناسبة الذكرى السنوية 

 تقدمي مسامهة مالية لدعم االحتفال بالذكرى السنوية لالحتاد 

 رعاية مبادرة خاصة بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة 

نوفمرب7-أكتوبر20
خلمسني بعد االفتتاح الرمسي لالحتفال بالذكرى السنوية ا•

.2014لعام املائة لالحتاد خالل مؤمتر املندوبني املفوضني

2015يناير1

انطالق االحتفاالت مبناسبة•
د املائة الذكرى السنوية اخلمسني بع

لالحتاد

2015مايو17

ة لإلبراق الذكرى اخلمسون بعد املائة لالتفاقية الدولي•
واليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات

(WTISD)

2015ديسمبر31

رى اختتام االحتفال بالذك•
.حتاداخلمسني بعد املائة لال

 ةبعد المائشاركوا في االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين 
نشّجع أعضاء االحتاد على أن يكونوا شركاء 

 احتفاالت الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة. يف
الربيد اإللكرتوين التايل عنوان اتصلوا بنا عرب 
itu150@itu.int .لتعرفوا كيف ميكن أن تستفيدوا 

 
 

http://www.itu150.org/
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 ما هي األنشطة اليت ميكنكم تنظيمها؟

 

 االحتفاالت الوطنية؟كيف يمكن أن يدعم االتحاد 

 ستكون أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت جاهزة لدعم األعضاء يف تنظيم االحتفاالت الوطنية. ودعم االحتاد يشمل ما يلي:

 .منذ سنوات على تنفيذ برنامج رقمنة من أجل نشر  قسم املكتبة واحملفوظاتيعمل  المساعدة في إعداد المحتوى
تصاالت وإعداد سجالت فريدة لالحتاد متاحة للباحثني على نطاق واسع. ويهدف هذا الربنامج تاريخ االحتاد الدويل لال

إىل تنظيم جمموعة من الوثائق التارخيية ووضعها يف فهرس وحتويلها إىل نسخ رقمية ونشرها. وتتوفّر جمموعات الوثائق 
، وسيُ َعدُّ مزيد من احملتوى اخلاص باالحتفال www.itu.int/history بوابة تاريخ االحتادالتارخيية املرقمنة هذه على 

 بالذكرى السنوية.
  اخلاصة بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائةاملرئية بواسطة اهلوية  .مرئيةتوفير هوية (ITU150) سيكون من الواضح أن ،

دويل من خالل الوطين و ال رفيع من الشهرة واالعرتافاحتفالكم الوطين هو احتفال هبذه الذكرى. استفيدوا من مستوى 
االتصال بفريق الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة الذي سيطلعكم على جمموعة مفّصلة من املبادئ التوجيهية حول  

السنوية اخلمسني بعد املائة ويقّدم لكم أمثلة حول كيفية استخدام ية اخلاصة بالذكرى املرئكيفية استخدام اهلوية 
 االحتفاالت الوطنية األخرى هلذه اهلوية.

  سَتخَدم جمموعة ستُ  العالمية. شاركوا في المحادثاتعبر وسائل التواصل االجتماعي: عملية التواصل إشراككم في
جتماعي إلطالق حمادثة عاملية حول تاريخ االتصاالت ومستقبلها. اتصلوا بنا من احلسابات على وسائل التواصل اال

واقع هذه احملادثة العاملية. وستتضمن احلسابات الرمسية )على سبيل املثال ال احلصر( ماملشاركة يف لتعرفوا كيف ميكنكم 
 فيسبوك وتويرت وغوغل+ ومتبلر وغريها من قنوات التواصل االجتماعي.

  ستتطّور البوابة اإللكرتونية املخصصة للذكرى السنوية  .تكميادة شهر زwww.itu150.int 2014 اعتباراً من شهر أكتوبر 
لتصبح مستودعًا لالحتفاالت بالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة على شبكة اإلنرتنت. اتصلوا بنا لإلعالن عن 

 على احتفاالتكم الوطنية. اجملتمع برّمته إطالعأنشطتكم و 

ية وعرضها. الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة على فوائد إضافية لتنظيم احتفاالهتم الوطناالحتفال بوسيحصل الشركاء الرمسيون يف 
 .itu150@itu.intالربيد اإللكرتوين التايل عنوان وملزيد من املعلومات اتصلوا بنا عرب 

األحداث الوطنية
إقامة حوارات وطنية حول مستقبل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت•
قطاع أو أحداث تقنية بالتعاون مع املؤسسات األكادميية ومراكز األحباث  و /إقامة ندوات و•

الصناعة ورواد املشاريع
.عقد سلسلة من الندوات على شبكة الويب•

األحداث الوطنية
إقامة حوارات وطنية حول مستقبل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت•
قطاع أو أحداث تقنية بالتعاون مع املؤسسات األكادميية ومراكز األحباث  و /إقامة ندوات و•

الصناعة ورواد املشاريع
.عقد سلسلة من الندوات على شبكة الويب•

المنشورات والرسائل
ويني اإلقليمي نشر كتب عن شخصيات وإجنازات مهمة سامهت يف تطوير االتصاالت على املست•

.والوطين
جيا املعلومات إصدار جمموعة من الوثائق التقنية اليت تتناول موضوع مستقبل قطاع تكنولو •

واالتصاالت
الحتفالإصدار طوابع وملصقات ونشرات إعالنية وغريها من مواّد عامة للتواصل متعلقة با•

المنشورات والرسائل
ويني اإلقليمي نشر كتب عن شخصيات وإجنازات مهمة سامهت يف تطوير االتصاالت على املست•

.والوطين
جيا املعلومات إصدار جمموعة من الوثائق التقنية اليت تتناول موضوع مستقبل قطاع تكنولو •

واالتصاالت
الحتفالإصدار طوابع وملصقات ونشرات إعالنية وغريها من مواّد عامة للتواصل متعلقة با•

مشاريع ومبادرات وطنية
ستشفيات واملناطق إطالق مبادرات وطنية لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس وامل•

الريفية
ة من إطالق خدمات عمومية جديدة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستوحا•

الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة
الق محلة حملو توصيل الناس الذين ما زالوا ال يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإط•

األمية الرقمية من أجل تعزيز الشمول الرقمي

مشاريع ومبادرات وطنية
ستشفيات واملناطق إطالق مبادرات وطنية لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس وامل•

الريفية
ة من إطالق خدمات عمومية جديدة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستوحا•

الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة
الق محلة حملو توصيل الناس الذين ما زالوا ال يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإط•

األمية الرقمية من أجل تعزيز الشمول الرقمي

!كّل ما شئتم
!م يف إعداد احملتوىاطلعونا على مبادراتكم اخلاصة املتعلقة بالذكرى اخلمسني بعد املائة لنساعدك•

!كّل ما شئتم
!م يف إعداد احملتوىاطلعونا على مبادراتكم اخلاصة املتعلقة بالذكرى اخلمسني بعد املائة لنساعدك•

http://www.itu150.org/
http://www.itu.int/history
http://www.itu150.int/
mailto:itu150@itu.int
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الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لالتحاد خالل مؤتمر االحتفال باحفظوا التاريخ! إطالق برنامج 
 2014المندوبين المفوضين لعام 

ر لذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة الذي يشمل حملة أولية عن االحتفاالت الوطنية خالل مؤمتالحتفال باامج الرمسي لنسُيطَلق الرب 
مله االحتاد ورؤيته وجماالت عرسالة . وحيّدد هذا املؤمتر، الذي ينعقد مرّة كّل أربع سنوات، (PP-14) 2014املندوبني املفوضني لعام 

الحتفال ااألعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات، منصة عاملية إلطالق برنامج  يف املستقبل. وسيشّكل املؤمتر الذي حتضره الدول
طالق هذا إالذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة وإلظهار التزامكم هبذه الذكرى. لذا اختذوا اإلجراء املناسب اآلن لتشاركوا يف ب

 العاملي، من خالل القيام مبا يلي:االحتفال على الصعيد 
 

 2014سبتمبر  30الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة حبلول االحتفال بتأكيد مسامهاتكم املالية يف   عيةاجلهات الرا

 الذكرى السنوية اخلمسني بعد املائة حبلولاالحتفال بتأكيد على األنشطة اليت ستنظموهنا يف إطار   االحتفاالت الوطنية
 www.itu150.orgبعرض املبادرة اليت ستقومون هبا على املوقع اإللكرتوين التايل  2014 أكتوبر 10

 

 www.itu150.orgلمزيد من المعلومات زوروا الموقع اإللكتروني التالي 
 .itu150@itu.int اإللكترونيالبريد عنوان أو اتصلوا بنا عبر 
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