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 إشعار لوسائط اإلعالم

 الخمسين بعد المائة لتأسيسه السنوية ذكرىبال مايو 17في االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل 
 آفاق المستقبليستشرف و  األحداث الماضية يستحضرحافل باألنشطة برنامج 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبشأن 
شمل وي .الخمسين بعد المائة لتأسيسه السنوية بالذكرى مايو 17يوم األحد  يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت – 2015 مايو 7جنيف، 

فائزين ال بحضور ، سويسرا؛ وحلقات نقاشالبرنامج كلمة رئيسية تلقيها السيدة دوريس ليوتار، وزيرة البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت
صناعة  في والشخصيات المرموقة؛ وأصحاب المشاريع الرائدة لتأسيس االتحادالخمسين بعد المائة  السنوية مرموقين بجائزة الذكرىال

 .Telecom Italia GroupوEricsson وAlibaba وBRCK و DuoLingoتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

في خمسينات ف باختراعات وابتكارات بارزة في مجال االتصاالت على مدى السنوات المائة والخمسين الماضية. تاريخ االتحاداقترن 
دود ، كان يجب إقامة خطوط التلغراف عبر الحبفترة وجيزة خدمة في الواليات المتحدةالصمويل مورس  بدءالقرن التاسع عشر، بعد 

برام اتفاقات دولية جديدة  نشئ بموجبه   أ  اجتمعت عشرون دولة في باريس للتوقيع على إطار دولي ، 1865مايو  17وفي  .                                   الوطنية وا 
 .الصوراالتحاد الدولي لإلبراق. انظر 

" عة لالبتكارقوى دافاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: " لتأسيس االتحادموضوع الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة و 
 االتحاد بوصفه وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.متوافق مع دور 

. ويمكن 2015 عد                                  ل سليم ومستدام بيئيا  في فترة ما بب                                                                      ي عترف بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كأدوات تمكينية شاملة لتحقيق مستق
كذلك التجارة و والتبادل التجاري و  واإلدارةاستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بكفاءة كوسائل لتقديم خدمات الصحة والتعليم 

 لمواجهة التحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ.

 لتأسيس االتحادالخمسين بعد المائة  السنوية االحتفال بالذكرى :المناسبة

 13:30-18:00الساعة: ، 2015 مايو 17، األحد الموعد:

 Rue Varembé, Geneva, CH-1211, Switzerland، (CICG)مركز جنيف الدولي للمؤتمرات  المكان:

 .1865 الخمسين بعد المائة لتوقيع االتفاقية الدولية لإلبراق في باريس في السنوية مايو الذكرى 17يصادف  الحضور:
                                                             مايو سنويا  باعتباره اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات. 17اآلن االحتفال بيوم  ويتم

  Bill Gatesالتالية أسماؤهم:  لألشخاصالخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد  السنوية                     وست منح جائزة الذكرى
 .Ken Sakamuraو Martin Cooperو Mark I. Krivocheevو Thomas Wiegandو Robert E. Kahnو

                                                                                  وست وجه لفتة تكريم إلى الدول األعضاء المؤسسة لالتحاد وألعضاء قطاعاته منذ فترة طويلة.
، Luis Von Ahnبحضور " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤدي إلى مستقبل مستدام "                      ست نظم حلقة نقاش بشأن

 ؛BRCKكبير المسؤولين التشغيليين، ، Philip Walton؛ وDuoLingoالمؤسس والمدير التنفيذي، شركة 
، كبير المسؤولين التكنولوجيين؛ Ulf Ewaldsson؛ وAlibaba، كبير المسؤولين التكنولوجيين، Jian Wangو
 .Telecom Italia Groupكبيرة المسؤولين التكنولوجيين،  Gabriela Styf Sjömanو

                                                                                             ي أذن لممثلي وسائل اإلعالم بالدخول إلى مركز جنيف الدولي للمؤتمرات. وسييس ر فريق االتصاالت التابع  :مالحظة لوسائل اإلعالم
ألمم ا                                         . وي طلب من وسائل اإلعالم غير المعتمدة لدى االعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة صالحلالتحاد طلبات إجراء المقابالت. و 

 .pressreg@itu.int القيام بالتسجيل. ويرجى االتصال من خالل عنوان البريد اإللكتروني التالي: المتحدة
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 :بالمسؤول التالياالتصال  أو /http://itu150.org/homeزيارة الموقع:  ولمزيد من المعلومات يرجى

  سانجاي أشاريا
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

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

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات 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

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
       ضال  عن ف ارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والرادو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

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