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 صحفيةنشرة 

 يناير 15حفل تقديم فريق إدارة االتحاد في 
 االتحاد يتعهد بااللتزام باالبتكار إذ يحتفل بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيسه

 2015 يناير 15فريق إدارة االتحاد الجديد، بقيادة األمين العام هولين جاو، يوم غد حفل تقديم                سي فتتح رسميا   – 2015 يناير 14جنيف، 
بحضور الممثلين الدائمين للدول األعضاء لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف ورؤساء وكاالت األمم المتحدة. وستجري مراسم االحتفال 

                                            صباحا  في قاعة بوبوف في االتحاد، مبنى البرج. 10:30الساعة  في
أكتوبر  ي           الذي ع قد ف لالتحاد انتخب السيد هولين جاو من جمهورية الصين الشعبية في المؤتمر األخير للمندوبين المفوضين

 (2006-2014) تبلغ كل منهما أربع سنوات                                                                     بوسان، جمهورية كوريا. وعمل سابقا  بصفته نائب األمين العام لمدة واليتين في
 .(1998-2006)لمكتب تقييس االتصاالت لمدة واليتين أخريين          ومديرا  

                                                                                                 م جونسون من المملكة المتحدة نائبا  لألمين العام لالتحاد. وعمل سابقا  بصفته مدير مكتب تقييس االتصاالت                     وانت خب السيد مالكو 
 .تبلغ كل منهما أربع سنوات باالتحاد لمدة واليتين

                                                                                                         انتخاب السيد فرانسوا رانسي والسيد براهيما سانو بصفتهما مدير ي مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالت        وأ عيد
 .باالتحاد                                                   سوب لي من جمهورية كوريا مديرا  لمكتب تقييس االتصاالتيشاتالتوالي. وانتخب السيد  على

 من االبتكارات       عاما   150 بمروراالتحاد يحتفل 
 لتأسيس االتحاد. (150)الذكرى الخمسين بعد المائة  2015يصادف عام 

                 قدما  وابتكارا ، ل االتصاالت تئقال األمين العام هولين جاو "إن التاريخ الحافل لالتحاد يجسد دوره الرائد في توصيل العالم بأكثر وسا
ألصدقاء يتيح لنا اليوم البقاء على اتصال مع ا الذيمن أيام التلغراف إلى الهاتف والتلفزيون واإلنترنت والنطاق العريض المتنقل 

                                                                  ". وأضاف السيد جاو قائال  "لقد أكد االتحاد من جديد سمعته على الصعيد                                                       والعائلة والزمالء وحت ى األشياء، في أي  وقت وفي أي  مكان
                                                              واألكثر سدادا  وهو يواصل عمله كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  البقاءالعالمي بوصفه إحدى المنظمات األكثر قدرة على 

مع أعضاء                وجنبا  إلى جنب المعلومات واالتصاالت. توصلت إليه االتصاالت وتكنولوجيا                                    وكأقدم عضو فيها، حيث ي عنى بأحدث ما 
 ."لالتحادكارات المقبلة لهذه التكنولوجيا و االتحاد المتسمين بالتنوع، نتطلع إلى معالجة التحديات والفرص التي ستجلبها االبت

باألعضاء المؤسسين لالتحاد وخبراء االتصاالت الذين كرسوا حياتهم لتوصيل العالم منذ توقيع االتفاقية الدولية       أيضا  وأشاد السيد جاو 
د جاو: "إنني واثق من أن ، التي أدت إلى إنشاء االتحاد الدولي لالتصاالت. وقال السي1865مايو  17األولى للبرق في باريس يوم 

ت قبلة واحتضان الفرص الجديدة التي تتيحها سوق تكنولوجيا المعلوما                                                         االتحاد سيكون قادرا  على االستمرار في مواجهة التحديات الم  
اإلصالح و واالتصاالت المتغيرة وذلك بدعم من المعرفة الواسعة والخبرة المتخصصة لموظفينا وأعضائنا وقدرتنا المثبتة على التكيف 

                                عاما  لكي نواكب متطلبات السوق." 150واالبتكار على مدى 
                                                                                                            يصادف اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات هذا الحدث التاريخي سنويا  ويجري االحتفال به على الصعيد العالمي. و 

ل الوسائط. وستحتف                               منح الجوائز وعرضا  ذكيا  متعدد مايو، يشمل احتفال 17المخطط تنظيم يوم كامل من األحداث هذا العام في  ومن
                                                                                          الدول األعضاء في االتحاد أيضا  بهذه الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة في جميع أنحاء العالم.

، سينظم االتحاد عدة أحداث تسلط الضوء على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بصفتها قوى دافعة لالبتكار 2015وطوال عام 
 لتنمية المستدامة في مقر االتحاد بجنيف وحول العالم.وا

دافوس،  وفي أواخر يناير، سيشارك االتحاد في تنظيم جلسة خاصة للجنة النطاق العريض أثناء المنتدى االقتصادي العالمي في
 لعالم.عريض في االنطاق ال نشرالرفيعة لتشجيع نماذج التمويل واالستثمار المبتكرة من أجل  هذه المنصةحيث سيستعمل 
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                                                                      فبراير أيضا  على موضوع "الشباب واالبتكار". وسيستضيف االتحاد حدثا  خاصا   13في  للراديو يوم العالميالوفي فبراير، سيركز 
ذاعة  في ذاعة بي بي سي وا  ذاعة األمم المتحدة وغيرها  RTS                                                       جنيف وسيقيم شراكة مع اليونسكو وا                                                      واتحاد اإلذاعات األوروبية وا 
                         ساعة احتفاء  بهذا اليوم. 24على مدى          عالميا   الحدث لبث

                        التي سي سلط عليها الضوء  (ITS)أنظمة النقل الذكية                    التركيز خصوصا  علىوموضوع شهر مارس هو "المعايير واالبتكار" مع 
                                                                  حدثنا بشأن سيارة المستقبل الموصولة شبكيا  في معرض السيارات بجنيف. في

                                                     أبريل، سي نظم اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا  23"الفتيات والنساء واالبتكار". وفي ويركز شهر أبريل على موضوع 
                                                                                                              المعلومات واالتصاالت، وسيطلق االتحاد برنامجا  جديدا  بعنوان "التشفير من أجل االبتكار" لتدريب الفتيات على التشفير.

أثناء اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات، ذروة االحتفاالت  بما في ذلكمايو  12-22وسيجتمع مجلس إدارة االتحاد في 
مايو،  25-29 بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة. وسيصادف منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي سيعقد في

 السنوية العاشرة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. الذكرى
سعة من فرص االبتكار نتيجة االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية وستناقش حلقات                            وفي يونيو، ست تاح مجموعة وا

                                                                              دراسية خاصة عبر الويب فوائد ما ي سمى بالمكاسب الرقمية والفرص الجديدة لالتصاالت.
لسلة من ل اإلعاقة. وستبرز سوفي يوليو، سيبحث االتحاد على وجه التحديد إمكانية نفاذ مليار شخص يعيشون بشكل ما من أشكا

المدونات والحلقات الدراسية الخاصة على الويب والتدوينات الصوتية )بودكاست( واآلراء أهمية إدماج األشخاص ذوي االحتياجات 
 التكنولوجيا. إمكانية النفاذ إلى الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل

أغسطس أعمال  19االبتكار وسد الفجوة الرقمية. وسيعرض اليوم العالمي للعمل اإلنساني في  ىسيكون التركيز علوفي أغسطس، 
 .آخرين مليار شخص 1,5 عدداالتحاد المتعلقة بتوصيل 

مالحة أعمال االتحاد في مجال الرادار وال بما في ذلكموضوع "المالحة والسالمة في البحر والجو"  على سبتمبر وسيجري التركيز في
ن م البحرية سبتمبر، سيحتفل االتحاد باليوم العالمي للمالحة 24                                                         الساتلية فضال  عن تتبع الرحالت الجوية في الوقت الفعلي. وفي 

 البحري. النقلأجل عرض مساهمات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد في عالم 
                                                                                       لبيانات الضخمة واالبتكار"، حيث ست ستكشف مجاالت جديدة مثل الخدمات المالية الرقمية واألموال وسيكون موضوع أكتوبر هو "ا

للحد من مخاطر الكوارث، سينصب  الدوليأكتوبر، اليوم  13المتنقلة والحوسبة السحابية من أجل رصد بيانات الرحالت الجوية. وفي 
كتوبر، سينضم االتحاد إلى المجتمع الدولي لالحتفال بالذكرى السبعين أ 24التركيز على االتصاالت في حاالت الطوارئ. وفي 

 لتأسيس األمم المتحدة واستكشاف دور البيانات الضخمة باعتبارها من العوامل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الجدول  د أهم األحداث المطروحة فينوفمبر، وهو أح 2-27في  2015المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام االتحاد وسيعقد 

في تمكين االبتكار. وسيقوم هذا المؤتمر باستعراض لوائح الراديو التي تساهم  ةاألساسي ومن األحداثالزمني ألنشطة االتحاد 
يوية موثوقة رادوتنقيحها، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف التردد الراديوي والمدارات الساتلية لضمان إتاحة خدمات 

                                                                         يمك ن الناس من العيش والسفر بأمان مع التمتع باتصاالت راديوية عالية األداء. في كل مكان وفي أي وقت مما
، نوفمبر 21في نوفمبر لتسليط الضوء على اإلنجازات واالبتكارات التقنية لالتحاد. وفي  متخصصةفيديوية  مجموعةوستصدر 

 االتحاد كيفية إسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دفع عجلة االبتكار في مجال اإلذاعة. العالمي للتلفزيون، سيبحث اليوم
ويختتم ديسمبر عام االحتفاالت بالذكرى السنوية ونخطط لوضع تركيز خاص على النطاق العريض والنتائج الهامة للمؤتمر العالمي 

رساء األسس لالبتكارات المقبلة.وكيفية إسهامها في دف 2015لالتصاالت الراديوية لعام  المية وستستعرض الندوة الع                                          ع االبتكار وا 
التي ستعقد في ديسمبر مستوى تنمية تكنولوجيا المعلومات  (WTIS) لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 السنة.واالتصاالت في العالم والتقدم المحرز خالل 
المخططة  خالل األحداث تكريمهملالحتفاالت بالذكرى الخمسين بعد المائة وسيتم  دعماللتوفير تحاد العديد من أعضاء اال       وتقد م
 السنة: طوال

المملكة  في وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وزارة االتصاالت والتكنولوجيات العالية في جمهورية أذربيجان: الشركاء الذهبيون هم
 .في اإلمارات العربية المتحدة )TRA( وهيئة تنظيم االتصاالت العربية السعودية
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وزارة االتصاالت و ، (ARTCI) فواركوت دي التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في: الهيئة الشركاء الفضيون هم
 .في جمهورية زيمبابوي )POTRAZ(وهيئة البريد وتنظيم االتصاالت  غانا في

 Stock Company National Radio Technical Bureau-Close Jointو Inmarsat Global Limited :هم البرونزيونالشركاء 
هيئة تنظيم االتصاالت و  Rohde & Schwarz GmbH & Co KGو OJSC Rostelecomو Huawei Technologies Co. Ltdو

 .NTTمجموعة و  في جمهورية إفريقيا الوسطى
 .itu150@itu.intالبريد اإللكتروني التالي:  عنوان لالنضمام إلينا بصفة شريك، يرجى االتصال من خالل

 :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

 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

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض 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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