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 بيان صحفي

لتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية با المعني افتتاح االجتماع
 2015 فيينظمه االتحاد  الذي

 لالقتصاد العالمي حاسمةطيف التردد الراديوي والمدارات الساتلية عناصر 
                          استعدادا  للمؤتمر العالمي  (CPM)                                                              افت تحت اليوم في جنيف الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر  – 2015مارس  23جنيف، 

 .المقبل لالتصاالت الراديوية
 2015                                                                                                                     وسيقوم االجتماع التحضيري للمؤتمر بتوحيد ووضع الصيغة النهائية لتقرير سي قدم إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية في الدراسات هذا االجتماع . وسينظر2015نوفمبر  2-27عقد في جنيف في الفترة          الذي سي  
ويقدم  التي يجريها قطاع االتصاالت الراديوية. 2015 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام للمسائل المدرجة في جدول أعمال المؤتمر

 مر.إلى هذا المؤت مقترحاتهاإعداد            ت يس ر لهاللمؤتمر معلومات مفيدة للدول األعضاء في االتحاد  تقرير االجتماع التحضيري
وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو "إن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية تسبقه عملية تحضيرية طويلة 

." لخيارات المختلفة قيد المناقشةل ومدركينعلى علم بجميع المسائل  بونالمندو  يكون وضمان أن إلرساء األسس الالزمةوصعبة 
 2015                                                                                                             واستطرد قائال  "هذا االجتماع التحضيري مكلف بإعداد تقرير موحد سي عرض على المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

                                                         طروحة في بند جدول أعمال المؤتمر، التي ستكون حاسمة وقي مة                                                               وهو اجتماع بالغ األهمية علما  أنه سيشمل حلوال  ممكنة للمسائل الم
 بصورة متزايدة لتنمية االقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

 مراجعة ،اءوعند االقتض ،باستعراضكل ثالثة أو أربع سنوات، مفوضة       ت عقدوالمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية، التي 
لى األرض المستقرة بالنسبة إ المدارات الساتليةو دة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية المعاه، لوائح الراديو

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

اإلطار الدولي األجزاء ذات الصلة من في نتائج الدراسات الستعراض  2015وسينظر المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
وسيبت هذا المؤتمر  .تكنولوجيات الحالية والناشئة والمستقبلية                                                                   لتنظيم الطيف في لوائح الراديو تماشيا  مع تطور التطبيقات واألنظمة وال

دارة المدارات الساتلية. المحدود                                                    أيضا  في أكفأ الطرق الستغالل مورد طيف التردد الراديوي                            وا 

 :ينالتالي يناالتصال بالمسؤول ولمزيد من المعلومات يرجى
 سانجاي أشاريا

 والمعلومات العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم 
 االتحاد الدولي لالتصاالت
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              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تالرائدة في مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة 

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
ه يسلتأس (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، 
       ضال  عن ف 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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