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 إشعار لوسائط اإلعالم

 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لالتحاد يجتمع في جنيف،
 2015 نوفمبر 2-27 في الفترة

 2015أكتوبر  26-30جمعية االتصاالت الراديوية تجتمع في الفترة 

 اعتماد وسائل اإلعالم متاح

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية هو المؤتمر الدولي المخول إبرام معاهدات والذي سوف يستعرض  - 2015يوليو  30جنيف، 
دخال التعديالت الالزمة عليها لمراعاة التطور لوائح الراديو التي تمثل اإلطار الت نظيمي الدولي لالتصاالت الراديوية، بغية مراجعتها وا 

السفر الناس من العيش و  مما يمّكنفي كل مكان السريع لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وضمان إتاحة خدمات راديوية موثوقة 
 .عالية األداء باتصاالت راديويةتمتع البأمان و 

وستسبقه جمعية االتصاالت الراديوية التي ، 2015نوفمبر  2-27في الفترة  (WRC-15)وسُيعقد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 
 أكتوبر. 26-30سُتعقد في الفترة 

ن استعمال أهو أبرز حدث للنهوض باالتصاالت الراديوية، وسوف يعدل اللوائح الدولية بش المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
الطيف في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والمتسقة لجميع األنظمة والخدمات والتطبيقات التي تعتمد على الترددات الراديوية. وسوف 

 يتناول المؤتمر عددًا من المسائل األساسية، وخصوصًا:
  االتصاالت المتنقلة الدولية( منح طيف إضافي للنطاق العريض المتنقل(IMT) )وحماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث 
  منح طيف لقطاع الطيران فيما يتعلق باستعمال أنظمة الطائرات بدون طيار، واالتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران

 بما يؤدي إلى تحسين السالمة وتحقيق منافع بيئية عالمي للرحالت الجويةالتتبع الداخل الطائرات، و 
 االتصاالت البحرية، بغية تيسير استعمال اإلرساالت الرقمية على المتن ونظام التعرف األوتوماتي، من أجل تحسين السالمة المالحية 
 األنظمة الرادارية الجديدة للسيارات من أجل تعزيز سالمة المركبات 
  مسائل علمية تتضمن خدمات استكشاف األرض الساتلية مع توفير صور رادارية أكثر وضوحًا بغية تحسين الرصد البيئي على

 انية الكبيسة""الثالصعيد العالمي، وجدوى التوصل إلى مقياس زمني مرجعي متواصل )التوقيت العالمي المنسق( مع احتمال إلغاء 
  منح طيف إضافي لألنظمة الساتلية )بما فيها أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية( وتحديث اإلجراءات الخاصة بكفاءة استخدام

 موارد الطيف والمدارات الساتلية

 الذي ينظمه االتحاد (WRC-15) مر العالمي لالتصاالت الراديويةالمؤت الموضوع:
 (RA-15)جمعية االتصاالت الراديوية 

 2015نوفمبر  27-2: المؤتمر التاريخ:
 2015أكتوبر  26-20: الجمعية

 .17 rue de Varembé, CH-1211، (CICG)جنيف، مركز جنيف الدولي للمؤتمرات  المكان:
، وسوف يبحث تنظيم موارد المدارات العالمي لالتصاالت الراديوية كل ثالثة أو أربعة أعوامالمؤتمر عقد يُ  السبب:

ينطوي عليه  الساتلية والترددات الراديوية بما فيه مصلحة جميع المستعملين النهائيين في العالم أجمع، مع ما
 ذلك من آثار لواضعي السياسات وألوساط الصناعة على الصعيد العالمي.

عية االتصاالت الراديوية فهي توفر األساس التقني الالزم ألعمال المؤتمر وتحدد برامج العمل المقبلة جم أما
 مجال االتصاالت الراديوية وتعتمد معايير عالمية لالتصاالت الراديوية )توصيات قطاع االتصاالت الراديوية(. في
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 مشارك من جميع أنحاء العالم. 000 3من  من المتوقع أن يحضر أكثر المشاركون:
معلومات لممثلي 

 وسائط اإلعالم
 .Newsroom-WRC 15معلومات االعتماد متاحة في مركز أخبار المؤتمر   -
 .2015 أكتوبر 22: الموعد النهائي لالعتماد  -
 الصحفي لألمم المتحدة ساري المفعول.االعتماد   -
 المؤتمر العالمييتمتع ممثلو وسائط اإلعالم المعتمدون بإمكانية دخول مركز المؤتمرات خالل انعقاد   -

 .2015 أكتوبر 26-30 ،وجمعية االتصاالت الراديوية 2015نوفمبر  2-27 ،لالتصاالت الراديوية
 .ارامبيهفلدى مكتب التسجيل في مبنى مونبريان، شارع ستتاح بطاقات الدخول المزودة بصور فوتوغرافية  -
 سيكون الدخول إلى قاعات االجتماع محدودًا، رهنًا بقرارات الجمعية والمؤتمر. -

 جلسة إحاطة إعالمية باالتحاد الدولي لالتصاالت وسيعقد السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 .بجنيف ، في مكتب األمم المتحدة(Iفي قصر األمم المتحدة )القاعة  11:00في الساعة  2015أكتوبر  19 اإلثنين، يوم

 بالمسؤولين التاليين:، أو االتصال www.itu.int/go/wrc-15وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 
 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 بيترن
 مسؤولة االتصاالت

 مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
 5810 730 22 41+ الهاتف:
 1428 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 brpromo@itu.int إللكتروني: البريد

  pressreg@itu.intاالستفسارات بشأن اعتماد وسائل اإلعالم:

              تابعونا

 الدولي لالتصاالتنبذة عن االتحاد 
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات 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

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
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 رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ن والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ومن مالحة الطيرا

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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