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 يان صحفيب

 ذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسهاالتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بال
 بمنح جوائز لالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التماس ترشيح أفراد من الحكومات وص
 األكاديمية والمجتمع المدني والهيئات

بمناسبة حلول الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد الدولي لالتصاالت هذا العام،  – 2015 يناير 27جنيف، 
، 2015 مايو 17التي ستقدم في احتفال في جنيف يوم  ITU/150 جوائز جاو، األمين العام لالتحاد، عن هولين السيد أعلن
 .العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات اليوم

التي أدت إلى  االبتكاراتاالتحاد فرصة رائعة ألعضاء االتحاد لتكريم  لذكرى الخمسون بعد المائة لتأسيسوقال السيد جاو "توفر ا
جازات الهندسة رز إنيعد أحد أب ، الذيلتطور الذي يشهده النظام اإليكولوجي الحالي لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا

ستكون بمثابة تكريم  ITU/150 وأضاف "وبهذه المناسبة، فإن جوائزالتطورات المستقبلية".  تشرافاس                   على اإلطالق، فضال  عن 
تحسين  ا فيذين ساهمو لت األكاديمية والمجتمع المدني اعلومات واالتصاالت والهيئالألفراد من الحكومات ومن صناعة تكنولوجيا الم

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يطورها االتحاد أو معيشة السكان في جميع أنحاء العالم من خالل االبتكارات في مجال ت
 ينفذها". أو يشجعها

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن أبريل.  1مارس وسترسل النتائج للفائزين في  15والموعد النهائي لتقديم الترشيحات 
 .www.itu.int/en/150/Pages/awards.aspx: وعملية الترشيح لها على الموقع /501ITU بجوائز المعايير الخاصة

                                             ولن ت قبل الترشيحات إال عن طريق أعضاء االتحاد.
بتوقيع أول اتفاقية دولية للبرق  1865 مايو 17ويصادف اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات تأسيس االتحاد في 

       وعرضا  مايو في جنيف، يشمل احتفال منح الجوائز  17باريس. ومن المخطط تنظيم يوم كامل من األحداث هذا العام في  في
، 2015 ال عاموطو  حاء العالم.الخمسين بعد المائة في جميع أن                                       وسيحتفل أعضاء االتحاد أيضا  بهذه الذكرىمتعدد الوسائط.        ذكيا  

سينظم االتحاد عدة أحداث تسلط الضوء على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بصفتها قوى دافعة لالبتكار والتنمية المستدامة 
 تحاد بجنيف وحول العالم.في مقر اال

 :بالمسؤول التالياالتصال أو  www.itu.int/en/150/Pages/default.aspxوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
   سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
البتكار ا، التي تدفع عجلة المعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

القطاع كيان من  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 في، يحتفل 1865واالتحاد الذي أنشئ في . والمؤسسات األكاديمية الخاص

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

وعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، لمجم
       ضال  عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو هاتف الثابت والمتنقل، التقارب في خدمات ال
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