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 إشعار لوسائط اإلعالم

 مايو 17في  االحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات
 رئيس سويسرا السيد يولي موريرإلى تقديم جائزة االتحاد 

 رئيس االتحاد الدولي للسيارات جان تودالسيد فولكمار دينير رئيس شركة بوش و السيد و 
لالتصاالت ومجتمع المعلومات إلى سيقدم االتحاد الدولي لالتصاالت الجائزة العالمية  - 2013 مايو 14 جنيف،
؛ Robert Bosch GmbHرئيس مجلس إدارة شركة  السيد فولكمار دينيريولي مورير، رئيس االتحاد السويسري؛ و  السيد
 .(FIA) االتحاد الدولي للسياراتجان تود، رئيس  والسيد

تقديرًا لدورهم القيادي وتفانيهم في النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتحسين السالمة وُتمنح الجائزة 
 الطرق. على

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا " بعنوان 2013 لعام المعلومات ومجتمع لالتصاالت العالمي اليوم موضوع  ويتماشى
 20202011 " الذي يكرس الفترةالطرق عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على" مع "الطرق على السالمة وتحسين

 لتحسين السالمة على الطرق.
سيما  مليون شخص إلصابات ال 50و 20شخص حتفهم كل سنة في حوادث المرور ويتعرض بين مليون  1,3 يلقى
ونتيجة لذلك، تقّدر الخسارة االقتصادية العالمية التي تتكبدها الحكومات واألفراد من جراء  في العالم.البلدان النامية  في
 مليار دوالر أمريكي. 518بمبلغ  ذلك

معلومات  حاد الدولي لالتصاالت الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لتطوير أحدث معايير تكنولوجيا ال ويقود االت
حاسوب  جموعة من تكنولوجيات ال وسالمة السائق التي تستخدم م (ITS) علق بأنظمة النقل الذكيةيت واالتصاالت فيما
حاد دائمًا  السيارات لتفادي االصطدام. وعكف االت ذلك الرادارات في في ما موقع والتشغيل اآللي ب حديد ال واالتصاالت وت

حسين أداء وسائل القيادة من  السيارات إلى جانب ت فيعلى تطوير معايير لواجهات وأنظمة اتصاالت آمنة للمستعمل 
 القيادة. متصلة بالتكنولوجيا أثناء خالل القضاء على عوامل الشرود غير اآلمنة ال

 اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  الموضوع:
 على الطرقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين السالمة الموضوع: 

 صباحاً  11الساعة  2013مايو  17  الموعد:
 ، جنيفAvenue Guiseppe Mottaقاعة بوبوف باالتحاد، مبنى البرج،   المكان:

واألربعين بعد المائة  الثامنةاليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات يصادف الذكرى السنوية   المناسبة:
 .1865 مايو 17االتحاد في  لتأسيس

 :يكرم الجوائزحفل توزيع    الحضور:
 ، رئيس االتحاد السويسريالسيد يولي مورير -
 Robert Bosch GmbH، رئيس مجلس إدارة شركة السيد فولكمار دينير -
 (F.I.A) ، رئيس االتحاد الدولي للسياراتالسيد جان تود -

 "بجهاز"محاكاة السيارات اً عرض Ferrari Formula-1، سائق فيليبي ماسا سيقدم
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عن شراكة للتعاون بشأن السالمة  (.F.I.A) سيعلن االتحاد الدولي لالتصاالت واالتحاد الدولي للسيارات مايو، 17وفي 
براز العالقة بين تكنولوجيا المعلومات  على الطرق في العالم على مدى السنوات السبع التالية إلذكاء الوعي وا 

 واالتصاالت والسالمة على الطرق.

معلومات 
لوسائل 
 :اإلعالم

يكون االعتماد الصادر عن األمم المتحدة صالحًا. وجميع وسائل اإلعالم المعتمدة لدى منتدى القمة  
العالمية لمجتمع المعلومات مدعوة. ويرجى من جميع وسائل اإلعالم األخرى االتصال بالمكتب 

 .pressreg@itu.intالصحفي لالتحاد: 

 . webcast.aspx-www.itu.int/en/wtisd/Pages/2013 البث الشبكي المباشر

 أو االتصال بالمسؤول التالي: lt.aspxwww.itu.int/en/wtisd/Pages/defauولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: 

  أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

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

 

مجموعات  التسجيالت األصلية وال حاد نفاذًا سريعًا إلى يتيح مركز األخبار الفيديوي لدى االت اإلعالم:مالحظة لوسائط 
 .s/videos.aspxwww.itu.int/en/newsroom/Pageاإلخبارية ذات جودة البث العالية. يُرجى التسجيل في العنوان التالي: 

              تابعونا

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

الراديوية ويعزز التعاون الدولي عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات  150 حوالي على مدى
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

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

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