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 بيان صحفي

 االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بالذكرى الخمسين بعد المائة 
 2015لتأسيسه في 

 في مؤتمر المندوبين المفوضين شركاءاألمين العام يعلن عن 
كرى بالذ وسيتيح االحتفال .حاد الدولي لالتصاالتاالت عالمة بارزة في تاريخ 2015يمثل عام  – 2014 أكتوبر 21، بوسان

أعلن  قدو  االتحاد فرصة لالتحاد وأعضائه لتكريم إنجازات الماضي وبدء أنشطة من أجل المستقبل. مائة لتأسيسخمسين بعد الال
 الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد خاللب االحتفال في حدث إطالق شركاءاألمين العام لالتحاد حمدون إ. توريه عن 

 الوام. إلى دعم هذا االحتفالدعا آخرين تحاد في بوسان  جموورية كوريا. كما مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه اال
من األنشطة  من خالل إطالق سلسلة 2015يناير  1وستبدأ االحتفاالت بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد في 

 .سنة كاملةعلى مدى 
 لالحتفال بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد:التاليين المؤكدين علن عن الشركاء     وأ  
علومات وهيئة االتصاالت وتقنية الم  جموورية أذربيجان فيوزارة االتصاالت والتكنولوجيات العليا : الذهبيونشركاء ال

 .(TRA)اإلمارات العربية المتحدة  فيوهيئة تنظيم االتصاالت   المملكة العربية السعودية في
 .جموورية زيمبابوي في TRAZ)(POاالتصاالت  البريد وتنظيموهيئة  غانا فيوزارة االتصاالت : فضيونالشركاء ال
 Stock Company National Radio Technical Bureau-Close Jointو Inmarsat Global Limited: برونزيونالشركاء ال
 جموورية إفريقيا الوسطى فيوهيئة تنظيم االتصاالت  Rohde & Schwarz GmbH & Co KGو OJSC Rostelecomو

 .NTT ومجموعة
 أو االتصال بالمسؤول التالي: www.itu150.org يرجى زيارة الموقع:وللحصول على مزيد من المعلومات، 

  أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+ الواتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الواتف

 itu.intacharya.sanjay@ اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

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

خصيص ت                                                                                     عاما  ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150 حوالي مدى
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني 

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

 www.itu.int والتلفزيونية. ة الصوتيةالتقارب في خدمات الواتف الثابت والمتنقل  إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاع
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