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  إشعار لوسائط اإلعالم

  االتحاد الدولي لالتصاالت يستضيف حدث اليوم العالمي للراديو
  فبراير 13في جنيف يوم  2015لعام 

  ومعارض وعروض ومسابقة هاكاثونعلى الصعيد العالمي بث حي 
  الضوء على موضوع: الشباب واالبتكار في مجال الراديوومناقشات لتسليط 

فبراير. وسُيبث  13سيجري االحتفال باليوم العالمي للراديو في االتحاد الدولي لالتصاالت بجنيف يوم  – 2015فبراير  4جنيف، 
  في قاعة بوبوف في مبنى البرج باالتحاد. 20:00إلى الساعة  17:00العالم من الساعة  أنحاء في الحدث على الهواء مباشرةً 

ومكتب األمم المتحدة  (EBU)في تنظيمه منظمة اليونسكو واتحاد اإلذاعات األوروبية يشترك العالمي للراديو الذي واالحتفال باليوم 
ومطوري البرامج من وسيبدأ بمسابقة هاكاثون بين المبتكرين  14:00في جنيف واالتحاد الدولي لالتصاالت، سُيفتتح في الساعة 

  .14:30 الشباب وبعرض األجهزة الجديدة والقطع التاريخية وسيلي ذلك جلسة تقنية ينظمها خبراء االتصاالت الراديوية في الساعة
قناة بي بي سي إموجين فولكس وسيشمل عروضًا من إنتاج تقدمه مراسلة ببث مباشر  17:00الرئيسي في الساعة  البرنامجوسُيفتتح 

اليونسكو وٕاذاعة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت وحفلة موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للراديو يقيمها فريق الجاز التابع 
  المتحدة.  لألمم

اليوم  سيسلَّط الضوء فية لتأسيس االتحاد التي ستجري على مدى العام، وبمناسبة االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائ
االبتكار مع تركيز خاص على الشباب واستكشاف اتجاهات جديدة في التكنولوجيا الراديوية مع تشجيع بث على العالمي للراديو 

التكلفة لبث األخبار والعروض المنخفضة الة الفعّ اإلعالمية راديوي حر وتعددي ومستقل. والراديو وسيلة أيضًا من الوسائل 
  الكوارث.حاالت   فيوالمحتوى التعليمي والترفيه ويؤدي دورًا قويًا ومحددًا في مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ واإلغاثة 

  اليوم العالمي للراديو  :المناسبة
 14:00-20:00، الساعة 2015فبراير  13  الموعد:

  ، جنيفPlace des Nationsقاعة بوبوف باالتحاد،   المكان:
هنا األمم المتحدة : "1946ألول بث من إذاعة األمم المتحدة في يصادف اليوم العالمي للراديو الذكرى السنوية   الغرض:

  ."تحّدث شعوب العالم
ويسعى اليوم العالمي للراديو إلى إذكاء الوعي حول أهمية الراديو وتيسير النفاذ إلى المعلومات من خالل الراديو 

وافقت منظمة اليونسكو على استحداث اليوم العالمي  2011وتعزيز التواصل بين الهيئات اإلذاعية. وفي نوفمبر 
  ديو.للراديو تبعًا القتراح من األكاديمية اإلسبانية للرا

التكلفة ومناسبة بوجه خاص للوصول إلى المجتمعات المحلية النائية وأفراد  إعالمية منخفضةالراديو وسيلة 
في للمشاركة الفئات الضعيفة: األميون واألشخاص ذوو اإلعاقة والنساء والشباب والفقراء مع توفير منصة 

على ذلك، يؤدي الراديو دورًا قويًا  العامة، بغض النظر عن المستوى التعليمي لألشخاص. وعالوةً  اتالمناقش
الة لبث الكوارث. كما أن الراديو وسيلة فعّ حاالت   فيمجال االتصاالت في حالة الطوارئ واإلغاثة   ومحددًا في

في المنزل أو مكان العمل أو أثناء  –األخبار والعروض وأحوال الطقس والترفيه وهو وسيلة متاحة في كل مكان 
  التنقل.

ويجري هذا الحدث في جنيف هذا العام احتفاًء بالذكرى  الشباب واالبتكار""وموضوع اليوم العالمي للراديو هو 
  السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس االتحاد.

سياق   فياإلعالمية هذه الوسيلة تندرج االتصاالت الراديوية في صميم والية االتحاد إذ تكفل إتاحة الطيف ل
تطورها وتوفرها في كل بلد. ويقوم االتحاد بوضع المعايير العالمية التي تضمن أدنى التكاليف من خالل 

http://www.itu.int/en/wrd15/Pages/default.aspx
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سيما   وفورات الحجم وأكفأ استخدام للطيف من أجل تطوير الراديو على نحو مستدام في المستقبل، وال
  محرومين من النفاذ إلى الراديو اليوم والبالغ عددهم مليار شخص.يزالون  األشخاص الذين الالوصول إلى 

مراسلة قدمه تمباشر  حي الدبلوماسيون ووكاالت األمم المتحدة وممثلو االتحادات اإلذاعية وشبكات الراديو. بث  الحضور:
  قناة بي بي سي، إموجين فولكس.

. ويرجى من األشخاص اآلخرين الذين يرغبون في الحضور المتحدة صالحاالعتماد الصحفي لدى األمم : معلومات لوسائل اإلعالم
. ويرجى إحضار بطاقة هوية تحمل صورة لتقديمها عند المدخل. lucy.spencer@itu.int أن يرسلوا طلباتهم إلى لوسي سبانسر:

  دخول.ومدخل مبنى البرج باالتحاد هو أفضل نقطة 

  :بالمسؤولين التاليينولمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

    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

  كاثرين هاردي
  االتصاالتمسؤولة 

  (EBU) اتحاد اإلذاعات األوروبية
  2879 717 22 41الهاتف: 

  11 97 564 79 41الهاتف المحمول: 
  hardy@ebu.chالبريد اإللكتروني: 

               تابعونا

  نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
، التي تدفع عجلة االبتكار المعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

القطاع كيان من   700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع   في
لتأسسيه  (150)  بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015  في، يحتفل 1865واالتحاد الذي أنشئ في . والمؤسسات األكاديمية الخاص

التعاون الدولي  وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
ضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني و تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية   في

م: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العال
 رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

  www.itu.int  والتلفزيونية. تيةتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصو و التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، فضًال عن 
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