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 نشرة صحفية

 االتحاد الدولي لالتصاالت وشركة إريديوم يعززان سعة االتصاالت
 في حاالت الطوارئ التي تعقب الكوارث الطبيعية

 شركة إريديوم تقدم لالتحاد تجهيزات جديدة التصاالت الطوارئ

، وهي شركة اتصاالت ساتلية توفر تغطية عالمية لالتصاالت Iridium Communications Incقامت  – 2015مايو  20جنيف، 
هاتفًا ساتليًا  25الصوتية واتصاالت البيانات، بتقديم هبة لالتحاد تتمثل بتجهيزات جديدة التصاالت الطوارئ. وهذه الهبة المكّونة من 

 وبطارية شمسية سوف تعزز سعة االتصاالت لدى االتحاد في التصدي للكوارث الطبيعية.
، 2007 وشركة إريديوم، التي هي عضو في االتحاد منذ زمن طويل، تساعد االتحاد في مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ منذ عام

 حين قدمت لالتحاد أول هواتف ساتلية متنقلة تحمل باليد وبطاريات شمسية من طراز إريديوم.
شكل  فهذه الهبة الجديدة في ركة إريديوم على هذه المساهمة السخية.نا نشكر ش"إن :هولين جاو ، السيدقال األمين العام لالتحادو 

تجهيزات، إضافة إلى موثوقية شبكة إريديوم، سوف تؤدي إلى تحسين كبير في قدرة االتحاد على نشر االتصاالت خالل الطوارئ 
لى تقوية   "آليات االستجابة واإلنعاش.وا 

يديوم "إن الهبة التي قدمتها شركة إر  تصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت:وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية اال
تأتي في وقت حرج يشهد تزايدًا في وقوع الكوارث الطبيعية. وهذه الشراكة تؤكد مدى التزامنا المستمر في استخدام التكنولوجيا 

 األرواح." إلنقاذ
إلى مطاريف للشبكة العالمية عريضة النطاق  10هاتفًا متنقاًل ساتليًا و 35خيرة وقد نشر االتحاد الدولي لالتصاالت في اآلونة األ

نيبال بعد الزلزال الذي ضرب البالد. وهذه التجهيزات، التي تشمل هواتف ساتلية من طراز إريديوم، تضمن تدفق المعلومات 
اركة ى العاملة في مجال الشؤون اإلنسانية والمشحينها والتي تحتاج إليها الوكاالت الحكومية بشدة هي واألطراف الفاعلة األخر  في
 عمليات اإلنقاذ. في

 إريديوم: "إن العمل الذي يقوم به االتحاد في نيبال وكذلك في المناطق األخرىالرئيس والمدير التنفيذي لشركة وقال السيد مات ديش، 
التي ضربتها الزالزل يعتبر أمرًا حيويًا. فبعد حدث مثل هذه السلسلة من الزالزل، يتعرض القسم األكبر من البنية التحتية لالتصاالت 

اتلية عالمية وموثوقة أمرًا حاسمًا في أعمال التعافي التي للضرر أو الدمار، مما يجعل الحاجة إلى اتصاالت مدعومة بشبكة س
اغاثة ونأمل أن تساعد مساهماتنا في جهود اإل نفتخر بمشاركتنا في هذا العملنحن و تحصل في األيام واألسابيع التي تلي الحدث. 

عادة  البناء." وا 
، أكد االتحاد 2015في مارس  عقد في سنداي باليابان الذي ،المعني بالحد من أخطار الكوارثوفي المؤتمر الثالث لألمم المتحدة 

مليارات  4,9مليارات شخص موصولين باإلنترنت و 3مليارات اشتراك في الهاتف الخلوي المتنقل في العالم ونحو  7أنه بوجود أكثر من 
 الكوارث. الحد من أخطارجهود بإمكانات هائلة لدعم تتمتع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  فإنمن األجهزة الموصولة، 

. فمن خالل تكنولوجيات مبتكرة وسهلة 2015ويرى االتحاد أن االتصاالت في حاالت الطوارئ جزء ال يتجزأ من برنامج التنمية لما بعد 
 الكارثة. قوعو االستعمال يمكن تمكين المجتمعات المحلية من توفير إشارات اإلنذار المبكر والقيام أيضًا بدور المستجيبين األوائل عند 
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 :ينالتالي ينولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول

 سانجاي أشاريا
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

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

 مونيكا ألبرتيني
 مسؤولة االتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت

 5317 730 22 41+ الهاتف:
 6065 808 79 41+ المحمول: الهاتف
 monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

 االتحاد الدولي لالتصاالتنبذة عن 
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

قطاع كيان من ال 700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

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، 
اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانواغرافيةو ن والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ومن مالحة الطيرا

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