نشرة صحفية

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2015يفتتح أعماله
مؤتمر من مؤتمرات وضع المعاهدات من أجل توزيع الطيف
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سريعة التطور
جنيف 2 ،نوفمبر  - 2015افتتح المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية ،مؤتمر من مؤتمرات وضع المعاهدات الدولية ،أعماله
تمتد من  2إلى  27نوفمبر ،سيقوم المؤتمر باستعراض اإلطار التنظيمي الدولي لالتصاالت
في جنيف اليوم .وفي دورة
ّ
التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات
الراديوية  -لوائح الراديو  -ومراجعتها ،إذا لزم األمر .وستأخذ هذه العملية في االعتبار
ّ
واالتصاالت ) ، (ICTوضمان اإلدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ،وتمكين الناس من العيش والتنقل بأمان
مع التمتّع باتصاالت راديوية رفيعة األداء.
عين السيد فيستوس يوسوفو ناراي دودو من نيجيريا رئيساً للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية إضافة إلى ستة نواب للرئيس:
وقد ّ
(عمان) والسيد د .أوبام (كينيا) والسيدة د .توميمو ار (الب ارزيل) والسيد أ .كون
السيد أ .جاميسون (نيوزيلندا) والسيد ي .البلوشي ُ
(ألمانيا) والسيد ن .نيكيفوروف (االتحاد الروسي).
ويتوقع أن يحضر المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 2015أكثر من  3 000مشارك يمثلون أكثر من
ُ
دولة من بين  193دولة عضواً في االتحاد .كما سيحضر المؤتمر نحو  100مراقب من بين أعضاء االتحاد من القطاع الخاص إلى
جانب المنظمات الدولية.
160

وقال السيد هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "سيحدد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2015أساليب
جديدة وأفضل لتنظيم الخدمات والتطبيقات الراديوية" .وأضاف "في عالم تضطلع فيه االتصاالت الراديوية بدور متزايد األهمية
في توصيل الناس ،فإني على يقين من أن نتائج المؤتمر ستُسهم في أن تجعل من العالم مكاناً أفضل للجميع".
التوسع المستمر في الخدمات الالسلكية في جميع أرجاء
وقال السيد فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد "مع
ّ
العالم؛ تتنافس جميع الخدمات التي تعتمد على الموجات الراديوية من أجل الحصول على نصيب من طيف الترددات الراديوية لدعم
التطبيقات الجديدة والعدد المتزايد من المستعملين وحجم الحركة الهائل" .وأضاف "ومن شأن المداوالت التي ستجري
يؤمن
في المؤتمر  WRC-15ونتائجه أن تضمن قدرتنا على الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة قابلة للتنبؤ وعالمية التطبيق بما ّ
استثمارات طويلة األجل لصناعة تحتاج إلى العديد من تريليونات الدوالرات".
وسيتناول المؤتمر  WRC-15عدداً من المسائل الرئيسية ،خاصة ما يلي:
●

●

●

اتصاالت النطاق العريض المتنقل :توفير ترددات إضافية لالستجابة للطلب المتزايد بسرعة على اتصاالت
النطاق العريض المتنقل.
االتصاالت في حاالت الطوارئ واإلغاثة في حاالت الكوارث :توزيع ترددات من أجل التطبيقات المتقدمة لحماية
الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث.
رصد البيئة وتغيّر المناخ :توزيعات جديدة لخدمات استكشاف األرض الساتلية ذات الصور الرادارية األعلى
استبانة من أجل تحسين الرصد البيئي على الصعيد العالمي.
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●

أنظمة الطائرات بدون طيار وإلكترونيات الطيران الالسلكية :توفير طيف لقطاع الطيران بشأن استعمال أنظمة
الطائرات بدون طيار واالتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرة لكي يتسنّى االستعاضة عن
أنظمة التوصيل السلكية ثقيلة الوزن والباهظة الثمن بأنظمة السلكية.

●

التتبُّع العالمي للرحالت الجوية من أجل الطيران المدني :سينظر المؤتمر  WRC-15في توزيع طيف من أجل
التتبُّع العالمي للرحالت الجوية لتحسين السالمة.

●

أنظمة االتصاالت البحرية المع ّززة :االتصاالت البحرية ،تسهّل استعمال اإلرساالت الرقمية ونظام التع ّرف
األوتوماتي على متن السفن من أجل تحسين سالمة المالحة.

●

السالمة على الطرق :توزيع ترددات للرادارات قصيرة المدى عالية االستبانة من أجل أنظمة تفادي االصطدام
المثبّتة في المركبات من أجل زيادة السالمة على الطرق.

●

تشغيل األنظمة الساتلية  :توزيع طيف من أجل األنظمة الساتلية عريضة النطاق؛ المرتبطة بمحطات أرضية
مركبة على متن منصات متحركة مثل السفن والطائرات؛ وتحسين إجراءات التنسيق لزيادة كفاءة استعمال
الطيف والمدارات الساتلية.

●

التوقيت العالمي  :دراسة جدوى تحقيق مقياس زمني مرجعي متواصل من خالل تعديل التوقيت العالمي
المنسق ).(UTC

معلومات إعالمية عن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية:
-

سيعقد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في الفترة  27-2نوفمبر في المركز الدولي للمؤتمرات
بجنيف ).(CICG

-

معلومات االعتماد متاحة في مركز أخبار المؤتمر .WRC-15 Newsroom

-

االعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة ساري المفعول.

-

المزودة بصور فوتوغرافية لدى مكتب التسجيل في مبنى مونبريان لالتحاد ،شارع
ستُتاح بطاقات الدخول ّ

-

فارامبيه.

سيكون الدخول إلى قاعات االجتماع محدوداً ،رهناً بق اررات المؤتمر.

لالستفسارات المتعلقة باعتماد وسائل

اإلعالمpressreg@itu.int :

وللحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الموقع التالي،www.itu.int/en/newsroom/wrc15/Pages/default.aspx :
أو االتصال بالمسؤولين التاليين:
سانجاي أشاريا
رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
االتحاد الدولي لالتصاالت
+41 22 730 5046
الهاتف:
الهاتف المحمول+41 79 249 4861 :
البريد اإللكترونيsanjay.acharya@itu.int :

غريس بترين
مسؤولة االتصاالت
مكتب االتصاالت الراديوية
+41 22 730 5810
الهاتف:
الهاتف المحمول+41 79 599 1428 :
البريد اإللكترونيbrpromo@itu.int :

تابعونا
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نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،التي تدفع عجلة االبتكار
في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنباً إلى جنب مع  193دولة عضواً وعضوية تضم ما يزيد على  700كيان من القطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية .واالتحاد الذي أنشئ في  ،1865يحتفل في  2015بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة ) (150لتأسسيه
بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي
في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس
لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت .ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم :من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية،
ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضالً عن
التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل ،وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونيةwww.itu.int .
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