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 بيان صحفي

كفاءة استخدام  تعزيزالندوة وورشة العمل اللتان نظمهما االتحاد ترميان إلى 
 المدارات الساتليةموارد الطيف و 

 الخبراء يجتمعون في فيتنام للتركيز على آسيا والمحيط الهادئ

بشأن "كفاءة استخدام موارد  لالتحاد وورشة العمل 2015لعام  لالتصاالت الساتلية                     ع قدت الندوة الدولية – 2015 أكتوبر 2جنيف، 
 .2015أكتوبر  1سبتمبر إلى  29الطيف والمدارات الساتلية" في مدينة دا نانغ، فيتنام في الفترة من 

جهات الساتلية و  الخدماتب المعنيةوترمي الندوة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين واضعي السياسات والمنظمين ودوائر الصناعة 
 المحيط الهادئ. وركزت المناقشات على المواضيع التالية:-التنظيمية في منطقة آسيا واللوائحالتصنيع 

  2015 التنظيمية الدولية واألعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام اللوائحتحديث (WRC-15) ،
 2015 نوفمبر 27-2

  اإلطار السياسي والتنظيمي المتعلق باألنظمة الساتلية، بما في ذلك الممارسات التي تتبعها البلدان بشأن االتصاالت
 الساتلية والخدمات اإلذاعية

  هات التكنولوجيا والفرص التي تتيحها الصناعة.االخدمات الساتلية واتجسوق 

مشغلي السواتل و  على الصعيد الوطنيواستهدف المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين والهيئات األكاديمية ومقدمي الخدمات الساتلية 
 المحيط الهادئ.-في منطقة آسيا

وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، هولين جاو "إن النفاذ إلى موارد الطيف والمدارات الساتلية أصبح يطرح تحديات على 
لالتصاالت  لدوليةالندوة ا فقد أدتلشركات الساتلية، للدول األعضاء و ل                   يمثل مكسبا  حيويا   هذا                                        نحو متزايد". وأردف قائال  "ونظرا  إلى أن 

المحيط -سيافي سياق منطقة آ سيما التعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد                       نانغ دورا  رئيسيا  في  في داالتي عقدها االتحاد  الساتلية
 ".(WRC-15)الهادئ وفي ضوء المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية 

"إنه على  (RRB)                                    وهو أيضا  عضو في لجنة لوائح الراديوإدارة الترددات الراديوية  وقال السيد دوان كوانغ هوان، المدير العام لهيئة
لعديد من ا من أجل                                                                                           الرغم من اإلقبال على اتصاالت األرض، تؤدي االتصاالت الساتلية دورا  حيويا  في توفير خدمات االتصاالت 

 شبكات األرض غير قادرة على تكونزر الصغيرة حيث للمناطق النائية والج الخدمات توفيرالمجاالت، بما في ذلك و األغراض 
ت سيما فيما يخص الكثير من الخدما االتصاالت الساتلية الال يمكن االستغناء عن و              وأضاف قائال  " المناطق." تلكالوصول إلى 

 واإلذاعة في الوقت الفعلي واالتصاالت في حاالت الطوارئ." كالمالحة الجوية والبحرية
       بلدا . 27           مشاركا  من  137 (AFRM)وحضر الندوة وورشة العمل اللتين استضافتهما هيئة إدارة الترددات الراديوية بفيتنام 

 على الخط:ويتاح مزيد من المعلومات 
 /http://satellitesymposium2015.org الندوة:

 R/space/workshops/danang-http://www.itu.int/en/ITU-/2015 ورشة العمل:
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 االتصال بالمسؤولين التاليين: وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى
   سانجاي أشاريا

 العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 نيغريس بيتر 
 مسؤولة االتصاالت

 مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
 5810 730 22 41+ الهاتف:
 1428 599 79 41+ المحمول: الهاتف

 brpromo@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

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) بعد المائةبالذكرى السنوية الخمسين  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
لبيني السلس يل اضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

سلكية، إلى أحدث التكنولوجيات الالعريض الشبكات النطاق تزم االتحاد بتوصيل العالم: من لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويل
       ضال  عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو 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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