
 
 

 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 نشرة صحفية

 MHz 790-694في نطاق التردد  اق العريض المتنقل مدعوم عالميا  النط
 المنعقد حاليا  الذي ينظمه االتحاد و  (WRC-15)اتخذ المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  – 2015نوفمبر  23جنيف، 

 لالتحاد 1 في اإلقليم MHz 790-694نوفمبر(، قرارا  رئيسيا  سيوفر قدرة معززة للنطاق العريض المتنقل في نطاق التردد  27-(2
فريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى( وحال  منسقا  على الصعيد العالمي لتنفيذ المكاسب الرقمية.  )أوروبا وا 

لالتحاد، على غرار ما تقرر في المؤتمر  1في اإلقليم  (IMT) المتنقلة الدولية لالتصاالتويوزع القرار هذا النطاق للخدمة المتنقلة ويحدده 
 المحيط الهادئ(.-)آسيا 3لالتحاد )األمريكتان( واإلقليم  2من أجل اإلقليم  (WRC-07) 2007العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

حماية كاملة لإلذاعة التلفزيونية وألنظمة المالحة  2015وتوفر األحكام التي اعتمدها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 .)RCC(االتصاالت الكومنولث اإلقليمي في مجال الراديوية للطيران العاملة في نطاق التردد هذا، وتحديدا  في بلدان 

يمثل َمْعلما   2015 التصاالت، هولين جاو "إن قرار المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعاموقال األمين العام لالتحاد الدولي ل
بارزا  في تطوير النطاق العريض المتنقل على نطاق العالم، بغض النظر عن موقع الشبكة أو المحطة الطرفية المستخدمة." وأضاف 

 قمية مع توفير الحماية الكاملة للخدمات األخرى التي تعمل حاليا  في النطاق."الة في تمكين سد الفجوة الر قائال  "ويساهم مساهمة فع  

الذي قرره المؤتمر  MHz 790-694"إن التنسيق العالمي لنطاق التردد  لالتحاد وقال فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية
شغلي االتصاالت المتنقلة من أجل توفير النطاق العريض يمهد الطريق للمصنعين وم 2015العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ".بأسعار معقولة في المناطق المحرومة من الخدمات حاليا  

 معلومات إعالمية:
 .(CICG) الدولي للمؤتمرات مركز جنيففي نوفمبر  2-27يعقد حاليا  المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في الفترة  -
 .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   -

 .سيكون الدخول إلى قاعات االجتماع محدودا   -

 .pressreg@itu.int :المتعلقة باعتماد وسائل اإلعالمالستفسارات ل -
، www.itu.int/en/newsroom/wrc15/Pages/default.aspxوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االطالع على الموقع التالي: 

 االتصال بالمسؤولين التاليين: أو
 سانجاي أشاريا

 عالم والمعلومات العامةرئيس العالقات مع وسائل اإل
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 غريس بترين
 مسؤولة االتصاالت

 االتحاد الدولي لالتصاالتمكتب االتصاالت الراديوية في 
 5810 730 22 41+ الهاتف:
 1428 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 brpromo@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تالمتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم 

القطاع  كيان من 700دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015 يحتفل في، 1865 واالتحاد 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 مي و تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم الناو تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
ضال  عن ف الرادارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل و 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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