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 نشرة صحفية
 جديدة في مجال اإلذاعةالتطورات ال يبرزاليوم العالمي للراديو 

 االتصاالت الراديويةالنفاذ إلى خدمات  بتعزيزيجدد التزامه االتحاد الدولي لالتصاالت 
اليوم العالمي للراديو، أكد مجددًا األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت بمناسبة  – 2013 فبراير 13جنيف، 

والمنتشرة على نطاق  الشاملة، تكنولوجيا االتصاالت البث اإلذاعيالنفاذ إلى  بتعزيزحمدون إ. توريه التزام االتحاد  السيد
قارب االتصاالت واإلذاعة والحوسبة أحدث إن توقال الدكتور توريه "العالم.  فيالناس  تسمح بتوصيل جميعواسع والتي 

". وأضاف قائاًل "إن االتحاد يواصل تطوير المعايير التي تجعل التطورات الراديو المتمثلة فيوسيلة التواصل ثورة في 
 التكنولوجية في المنصات الراديوية الرقمية متاحة عالميًا."

وأشار مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت السيد فرانسوا رانسي إلى انتشار استعمال تدفق البث 
ه في عالمنا إنعلى الخط ووسائل اإلعالم االجتماعية عبر األجهزة المتنقلة وقال " والبث الراديوي "بودكاست"الالصوتي و
ن رقمنة الراديو للتواصل على الصعيد العالمي قّيمةوسيلة  يمثل يزال الراديو الاليوم  الموصل  تفاعلالإمكانية  تعزز. وا 

حساسه بالمشاركة في المستعمل  مع  ."بصورة متزايدةالتي تستخدم منصات متعددة  هذه الوسيلةوا 
األمم المتحدة واليوم تستمر إذاعة . 1946فبراير اليوم الذي انطلقت فيه إذاعة األمم المتحدة في  13ويصادف 

مع بث برامج إذاعية يومية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة إضافة استقطاب ماليين الناس في جميع أنحاء العالم،  في
 تبرزومن خالل محطات شريكة في جميع أنحاء العالم، واإلنترنت ووسائل اإلعالم الجديدة، يلية. إلى البرتغالية والسواح
القضايا العالمية الجهود المبذولة واإلنجازات والتحديات التي تواجهها األمم المتحدة في التعامل مع إذاعة األمم المتحدة 

 المرأة. بين الجنسين وتمكينوالسالم واألمن وحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية والمساواة لحة، مثل التنمية المستدامة الم  
 بالبث اإلذاعي، بناًء على طلب من األكاديمية اإلسبانية إلذاعة إسبانيا، عن االحتفال اليونسكو، أعلنت منظمة 2012 وفي

وتشجيع صانعي القرار على استحداث المعلومات وتوفير  الراديوية وتحسين التعاون الدولي بين هيئات اإلذاعة الراديوي
وتسترعي هذه المناسبة االنتباه إلى القيمة  .ذلك إذاعات المجتمعات المحلية بما فيإمكانية الوصول إليها من خالل الراديو، 

 جديدة. الذي يظل الوسيلة التي تسمح بالوصول إلى جمهور أوسع وتستوعب حاليًا أشكااًل وأجهزة تكنولوجية الفريدة للراديو
 اإلذاعية في االتحاد، تركز أنشطتها علىات عد الهيئة المعنية بالخدملالتصاالت الراديوية التي ت   6 ولجنة الدراسات

مكانية النفاذ إلى  اإلذاعي العالميالتجوال خدمات  الخدمات المرئية والسمعية وتعدد وهي تشمل  – الخدماتهذه وا 
 وتؤدي دورًا رئيسيًا في التقدم المحرز في هذه التكنولوجيات. –الوسائط والبيانات المقدمة للجمهور 

 :ل التاليبالمسؤو االتصاليرجى ولمزيد من المعلومات، 
  أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 itu.intressinfop@ اإللكتروني: البريد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 

 

http://www.unesco.org/new/ar/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/world-radio-day-2013/
mailto:pressinfo@itu.int


- 2 - 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 بيترن غريس
 الترويج أنشطة مسؤولة
 لالتصاالت الدولي باالتحاد الراديوية االتصاالت مكتب

 brpromo@itu.int اإللكتروني: عنوان البريد
 5810 730 22 41+ الهاتف:
 1428 599 79 41+ المحمول: الهاتف

مجموعات اإلخبارية  التسجيالت األصلية وال حاد نفاذاً سريعاً إلى : يتيح مركز األخبار الفيديوي لدى االتمالحظة لوسائط اإلعالم
 .www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspxالتسجيل في العنوان التالي:  ي رجىذات جودة البث العالية. 

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

عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي مدىعلى 
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

االت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتص
عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

ذاعة واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإل
 www.itu.int .والتلفزيونية الصوتية
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