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 صحفي بيان

 االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد الدولي لالتصاالت
 تجري على قدم وساق

 :بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحادخاص  إعالني ملصق تصميممسابقة 
 مايو في األول من أجل تقديم التصاميم ينقضي

لذي ابمائة وخمسين سنة من التميز في توصيل العالم هذا العام في يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت  – 2015 أبريل 15جنيف، 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتباالتصاالت و ب يتيح االنتفاع

 ه.تاريخفي     ما     ل     ع               التي تمثل م  لقد أعد االتحاد سلسلة من األنشطة للترويج لهذه الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 
 االتحاد أسيسلت المائة بعد الخمسين السنوية بالذكرىخاص  إعالني ملصق تصميممسابقة  باب تقديم التصاميم للمشاركة في إن

فئات من تبلغ أعمارهم هذه المسابقة:  وثمة ثالث فئات للمشاركين في. 2015مايو  األول منبأجل أقصاه  مفتوح لالتصاالت الدولي
 .12-16و ،8-11و ،5-7 بالسنوات
             التصاالت بدءا  ا                    ى فيه جيدا  تاريخ                      ي روى على نحو متقص  حيث  على مر التاريخ موقع االتحاد الدولي لالتصاالتإطالق ويسعدنا 
ك مع برئيسية في تاريخ العالم المتشا آوناتعبر          فصاعدا   -"التلغراف" األول  -التلويح نظام                 الذي اخت رع فيه 1772 من عام

سهاماتتطور من  لالتصاالت الدولي االتحادشهده تاريخ  ما ست  امةهحلة                 . وت ربط بكل مر العالمية النطاقاالتصاالت  في          وا 
 هذا التاريخ الفاتن.بقة                                 من المعلومات"، تهيئ إحاطات معم   شذرات"

 المائة بعد مسينالخإلحياء الذكرى  االتحادالقائم على استعمال الهواتف المحمولة الذي أعده تطبيق ال وهو جديدالتطبيق ال        ويتضم ن 
موقع         لنفاذ  ا ويتيح ،تاريخ االتحاد وتطوره وبنيتهب تفاعلية في الدراية أسئلة )Anniversary smartphone App thITU 150( هلتأسيس

رى الخمسين أخبار االحتفاالت بالذكعلى و                                          واالط الع  على التحقيقات الوثائقية الشهرية االتحاد الدولي لالتصاالت على مر التاريخ،
متاح  والتطبيق .مفي جميع أرجاء العال باألوساط المهتمة بهذه الذكرى           والترابط  الفعاليات الدولية،         متابعة  بعد المائة لتأسيس االتحاد، و 

 .Google Play علىو  Windows علىو  iTunes على
. لإلبراقاالتفاقية الدولية فيه        و ق عت  الذي 1865في عام مايو في جنيف مراسم خاصة إلحياء ذكرى تأسيس االتحاد  17في وستجري 

يعة المستوى، شخصيات رفل وحواراتكلمات على مراسم منح جوائز الذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد، و  وستشتمل هذه الفعالية على
المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا في استعمالن المنحى االبتكاري                                                       عروض بيانية تقنية وابتكارية، وعلى عرض فيديوي خاص يبي  على و 

 .هنال             يرجى التسج  المشاركة في هذه الفعالية االحتفالية الخاصة ف. فإذا أردت ITU15#)(0 في شتى أنحاء العالم
           ت وكيفية  اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال         ر األثر     ه     ظ          الذي ي   يالموضوع الشهر إلبراز  قصة شخصيةفي كل شهر يروي االتحاد 

مسابقة المبتكرين  ائزة في، الففطوماتا كيبيتنا "( أخبر الشباب واالبتكار")وفي حالة موضوع فبراير لحياة في شتى أنحاء المعمورة. اتغييرها 
لتطبيق حلول ذكية في  (IoT) ، كيف تستعين بقوة إنترنت األشياء2014لعام  لالتحاد العالميليكوم                       التي ن ظ مت ضمن إطار تالشباب 

 (لنقل الذكية"ونظم ا "االبتكار) أة في مالي. وفي حالة موضوع مارستمكين المر لمجال الري للتصدي ألزمة الغذاء التي تلوح في األفق و 
ة الوطنية تحالف معهد ماساشوستس للتكنولوجيا والمؤسس                                                    عرضا  عن السيارة بدون سائق التي صم مها مع باحثين من  جيميس فو         قد م لنا 

كنولوجيا المعلومات تينخرطن في مضمار  النساءجعل  في بالمساعدة كيف تقوم ألجا إيزاكوفيتش      بي نت  أبريلوفي . للبحوث في سنغافورة
 ".رواالبتكا الفتيات والنساءموضوع "ب يتعلقفيما  البرمجةتعليمهن واالتصاالت من خالل 

وقد سأل المواضيع الشهرية. ب المتصلة                       منبرا  لإلعراب عن اآلراء  تهيئ Hangouts Google في ركننبذات المجموعة من وثمة 
عن أفضل الممارسات في مجال إنشاء مؤسسة معنية بموضوع فبراير  األعمال ريادة المبادرين في مجالمن     ا  فريق االتحاد تليكوم

مجال  في النساءتكار طرائق تعزيز وتمكين اب ("الفتيات والنساء واالبتكار")وسيناقش الفريق المعني بموضوع أبريل واالبتكار".  "الشباب
يوم الجمعة  بتوقيت وسط أوروبا 16.00في الساعة  من خالل البث المذكورالركن ويمكنك متابعة ما يعرض في التكنولوجيا. 

 .2015أبريل  17 في
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 تأسيس االتحادل الخمسين بعد المائةبالذكرى  يةالفيديو  تهنئاتهموأن يرسلوا ، الكتاب الذهبي                              ويمكن ألعضاء االتحاد أن يوق عوا 
يمكن كما . community-http://itu150.org/itu150المهتمة بالذكرى الخمسين بعد المائة لالتحاد في  يتواصلوا مع األوساط وأن

 .events/-http://itu150.org/worldwideلألعضاء أن يقترحوا أنشطة متصلة بهذه الذكرى في 
خالل  كريمهمتوسيتم لتأسيس االتحاد لالحتفاالت بالذكرى الخمسين بعد المائة  دعمال لتقديممن أعضاء االتحاد  كثير وقد انبرى
 السنة: على مدى المزمع تنظيمها الفعاليات

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

وزارة االتصاالت و ، (ARTCI) فواركوت دي : الهيئة التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيالشركاء الفضيون هم
 .في جمهورية زيمبابوي (POTRAZ)وهيئة البريد وتنظيم االتصاالت  غانا في

 Close Joint-Stock Company National Radio Technical Bureauو Inmarsat Global Limited: هم الشركاء البرونزيون
هيئة تنظيم االتصاالت و  Rohde & Schwarz GmbH & Co KGو OJSC Rostelecomو Huawei Technologies Co. Ltdو
 .NTTمجموعة و  جمهورية إفريقيا الوسطى في

 .itu150@itu.intالبريد اإللكتروني التالي:  عنوان بصفة شريك، يرجى االتصال من خالل إلى االتحادلالنضمام 
 )buzz Community( بالذكرى الخمسين بعد المائةالمهتمين  إلى جماعة واالنضمام ITU150#بالعالمة جميع أنشطتك  يرجى وسم

 community-http://itu150.org/itu150في 
 YouTube :www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MUzrxbG9dJFrEQouH9R22Nتيوب موقع يو 
 Flickr Collection :www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157650251534637مجموعة 

 :بالمسؤول التالياالتصال أو  /http://itu150.orgوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
  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

كية، عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلاللمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات 
      ال  عن فض ادارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والر و 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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