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 نشرة صحفية

 العالمي لالتصاالت الراديوية الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالتمؤتمر ال
 السيارات اتلرادار  يوافق على منح طيف

 الطرق على سالمةالالتصادم لتحسين  تفاديآلية 
نطاق  في لمدىا ةالوضوح قصير  ةسيارات عاليال اتطيف التردد الراديوي المطلوب لتشغيل رادار  توزيعتم  – 2015نوفمبر  17جنيف، 

الفترة  في في جنيفحاليًا د نعقالم (WRC-15)في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية تم التوصل إلى هذا القرار و . GHz 79التردد 
التصادم، األمر  لتفاديالسيارات  اتإطارًا تنظيميًا متسق عالميًا لرادار  GHz 79نطاق التردد  توزيعويوفر . نوفمبر 27إلى  2من 

 الطرق. على حوادثالالسيارات ويخفض سالمة الذي من شأنه أن يحسن 
وفمبر كل هر نالسيارات لنداء الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يرصد األحد الثالث من ش اترادار لتردد النطاق  توزيعويستجيب 

 توزيعنوفمبر. وسيسهل  15، الذي صادف يوم األحد، "اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرقعام باعتباره "
  .لذلك المطلب العالميمن أهم التكنولوجيات استجابة  ةاستحداث واحداالتحاد لهذا الطيف 

 تالسياراالسيارات سوف يسمح لصناعة  اتلرادار  GHz 79نطاق التردد  مواءمةوقال أمين عام االتحاد السيد هولين جاو "إن قرار 
ي تحسين ف ةوسيسهم هذا على نحو كبير في تحقيق هدف األمم المتحد التصادم على نطاق عالمي. رادارات تفاديأن تنشر أجهزة 

 الطرق على الصعيد العالمي ومنع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور". على  ةسالمال
بيانات . وطبقًا لفريق األمم المتحدة المعنى بالتعاون في مجال السالمة على الطرقواالتحاد شريك مع منظمة الصحة العالمية في 

 مليون حالة وفاة على الطرق حول العالم كل عام. 1,25األمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 
لقائمة اخدمات االتصاالت الراديوية  مع تقاسمالبشأن متطلبات الطيف وكذلك مكثفة  دراساتتتويجًا ل WRC-15 قرار المؤتمرويأتي 

 ةالسنوي الندوة، وكذلك العروض التقديمية في GHz 79النطاق  الرادارات فيبشأن عمل  ورشة وقد كشفت .في نطاق التردد ذاته
ذه التكنولوجيا. أوجه التقدم في ه ،عقد سنويًا بالتوازي مع معرض جنيف للسياراتت   التي" سيارة المستقبل الموصولة شبكياً بشأن "

 .2016مارس  3في  ة"سيارة المستقبل الموصولة شبكيًا" القادم ندوة قامتوس

 :معلومات إعالمية
 .(CICG) الدولي للمؤتمرات مركز جنيففي نوفمبر  2-27المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في الفترة حاليًا يعقد  -
 .Newsroom-WRC 15 متاحة في مركز أخبار المؤتمر االعتمادمعلومات  -

 .صالح االعتماد الصحفي لدى األمم المتحدة -
 .فارامبيه ، شارعلالتحاد دة بصور فوتوغرافية لدى مكتب التسجيل في مبنى مونبرياناح بطاقات الدخول المزو  تست   -

 .دخول إلى قاعات االجتماع محدوداً سيكون ال -

 pressreg@itu.int :المتعلقة باعتماد وسائل اإلعالمالستفسارات ل -

 مع بول ناجاريان. بالفيديومقابلة 
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trends-Future-https://itunews.itu.int/en/3935-  وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االطالع على الموقع التالي:

band.note.aspx-79GHz-the-Towards-radars-automotive-orfاالتصال بالمسؤولين التاليين: ، أو 
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 غريس بترين
 مسؤولة االتصاالت

 في االتحاد الدولي لالتصاالت مكتب االتصاالت الراديوية
 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  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  لية المسؤولة عن تنسيقبوصفه الهيئة الحكومية الدو 
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، 
ضاًل 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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