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 إشعار لوسائط اإلعالم

 2015االتحاد الدولي لالتصاالت يستعد للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 12:30عند الساعة  2015أبريل  2جلسة إحاطة إعالمية في 

استعدادًا للمؤتمر العالمي  (CPM)ُتعقد حاليًا في جنيف الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر  – 2015مارس  30جنيف، 
دولة ومن القطاع  193مندوب من الدول األعضاء في االتحاد البالغ عددها  100 1المقبل لالتصاالت الراديوية. ويقوم ما يزيد عن 

لمؤتمر العالمي ابالجوانب التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية لجدول أعمال الخاص بالنظر في الدراسات التحضيرية المتعلقة 
 .2015نوفمبر  27-2 الفترة المزمع عقده في جنيف في )WRC-15( 2015لالتصاالت الراديوية لعام 

 اء، مراجعةوعند االقتض باستعراض،كل ثالثة أو أربع سنوات، مفوضة  ُتعقدوالمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية، التي 
لى األرض المستقرة بالنسبة إ المدارات الساتليةو المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ، الراديو لوائح

في االعتبار التوصيات التي تضعها الذي يأخذ  مجلس االتحادويحدد جدول األعمال، وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض. 
 المؤتمرات العالمية السابقة لالتصاالت الراديوية ويمكن أن يدرج مسائل تحددها مؤتمرات االتحاد للمندوبين المفوضين.

 االتحاد الذي ينظمه (CPM) العالمي لالتصاالت الراديوية: االجتماع التحضيري للمؤتمر جلسة إحاطة إعالمية الموضوع:
  12:30، الساعة 2015 أبريل 2 الموعد:
 (Rue Varembé, Geneva, CH-1211, Switzerland) 18، القاعة (CICG)مركز جنيف الدولي للمؤتمرات  المكان:
ييجتمع أعضاء االتحاد إلقرار الدراسات التحضيرية و  الغرض: جاد الحلول الممكنة للقضايا المدرجة في جدول أعمال ا 

. 2015 نوفمبر 2-27في المزمع عقده في جنيف،  (WRC-15) 2015المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 وستّيسر هذه المعلومات وضع المقترحات التي ستقّدمها الدول األعضاء في االتحاد إلى هذا المؤتمر.

رئيُس االجتماع التحضيري للمؤتمر ومدير مكتب االتصاالت الراديوية لالتحاد،  عالميةاإلحاطة اإلجلسة يعقد  الحضور:
 رانسي فرانسوا السيد

 ت.قاعات االجتماعا يف الدولي للمؤتمرات ولكن ليس إلىع وسائل اإلعالم الدخول إلى مركز جنيتستطمالحظة لوسائل اإلعالم: 
االعتماد الصحفي و  لهذا الغرض. pressinfo@itu.intوالتسجيل مطلوب من وسائل اإلعالم. ويرجى االتصال بالبريد اإللكتروني 

 .لدى األمم المتحدة صالح
R/CPM/PressConferenceWebcast-www.itu.int/go/ITUPress Conference Webcast:  

 :ينالتالي ينولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول

 سانجاي أشاريا
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيس 

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

 غريس بيترن
 مسؤولة االتصاالت

 ت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالتمكتب االتصاال
 5810 730 22 41+الهاتف: 
 1428 599 79 41+المحمول:  الهاتف
 brpromo@itu.int اإللكتروني:  البريد
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              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تهو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت 

كيان من القطاع  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 في1865ئ في واالتحاد الذي أنش. 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 العالم النامي و تحسين البنية التحتية لالتصاالت في 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 خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من 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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