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ان صحفي   ب

ة التي ینظمها االتحاد ة لالتصاالت الرادیو   الحلقة الدراس
ط الهادئتدعم تطو  ا والمح ة في منطقة آس ة واألرض   ر الخدمات الفضائ
ات  منتد حث التحد ال ی ةأمام الخدمات الماثلة مان ة واألرض   الفضائ

ة لعام – 2015 مایو 29جنیف،  ة لالتصاالت الرادیو م ة اإلقل ال الحلقة الدراس ، وورشة عمل عن 2015  اختتمت الیوم في مان
ط الهادئ  التنسی ا والمح ا (RRS-15 Asia-Pacific)الساتلي لمنطقة آس التعاون مع جماعة آس ة  . ونظم االتحاد الحلقة الدراس

ط الهادئ لالتصاالت ا (APT)  والمح ومة أسترال ا المعلومات واالتصاالت،  ،ووزارة االتصاالت، ح تب تكنولوج واستضافها م
ا   في الفلبین. (ICTO-DOST)  وزارة العلوم والتكنولوج

ة التي افتتحت یوم  م العامة المتعلقة بإدارة الطیف إضافًة  25تم في الیومین األولین من الحلقة الدراس ادل المفاه إلى مایو ت
ة في السجل األساسي الدولي للترددات ة واألرض صات التردد للمحطات الساتل طة بتسجیل تخص   .(MIFR)  اإلجراءات المرت

ة لمدة وخُ  م ة، أعقبها عقد ورشة عمل إقل شأن الخدمات األرض شأن التنسی الساتصص الیوم الثالث لورشة عمل  لي. یومین 
ة  ات والمنشورات اإللكترون غ إلى جانب البرمج التبل ة على إجراءات االتحاد المتعلقة  میتان تجارب عمل ووفرت ورشتا العمل اإلقل

ة للدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاال تب االتصاالت الرادیو ة التي یوفرها م ة واألرض الخدمات الفضائ ة.المتعلقة    ت الرادیو
شارك في منتد ُ  شأن   30عقد یوم وس ة المخططة  "مایو  ات: الخدمات الفضائ ومنظمون ومشغلون  مدراء" الوضع الراهن والتحد

ة المخططة في ات في مضمار الخدمات الفضائ ة لمناقشة الوضع الراهن والتحد ة واألرض   المنطقة.  وجهات مصنعة للمنصات الفضائ
ة في  وقال السید هولین ة لالتصاالت الرادیو م ة اإلقل ال خطوة   جاو، األمین العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "تمثل الحلقة الدراس مان

ة في المنطقة". وأضاف "لقد صات الساتل ة المتعلقة بإدارة الطیف وتنسی التخص ساهمت   هامة على طر اإلعداد للقرارات المستقبل
ة للمؤتمر الحلقة ال م ساعد في إعداد مساهمات إقل ناء القدرات مما س بیرة في نشر المعلومات و ة وورشتا العمل مساهمة  دراس
كالعالمي  ة الوش   .2015 نوفمبر 2-27 الذ سُعقد في جنیف في الفترة (WRC-15) لالتصاالت الرادیو

، Nicolas Ojeda Jrوقال السید  تب Louis Napoleon Casambre  ممثًال عن السید، نائب المدیر التنفیذ یل الوزارة لم ، و
انات  ن نقل الب م ا " ا المعلومات واالتصاالت بوزارة العلوم والتكنولوج ا  ار إلى أنوأشمجرد نقرة على زر الفأرة". تكنولوج تكنولوج

حت المعلومات واالتصاالت  رها "لعل أحد ، هناك الكثیر في عالم الیوم متزایدة ضرورةأص ن زادة تطو م من الجوانب التي 
ة".المجاالت الخاصة التي تحتاج إلى هذا التط ا األنظمة الساتل ر تكنولوج   و

ة  Ojedaوأضاف السید  اة الیوم ع جوانب الح نهم استعمالها في جم م ة التي  المعلومات الحیو ة المواطنین  ا الساتل "تزود التكنولوج
ة األخر التي تساعد  الطقس والنماذج الجیولوج مة "في التنبؤ  عض األحوال" حیث تعد أداة ق اة، في  قاء على قید الح ولل

  التخفیف من الكوارث والمخاطر".  في
ة أكثر من و  ًا من  65حضر الحلقة الدراس   بلدًا. 20مشار

د من المعلومات یرجى االتصال    :المسؤولین التالیینوللحصول على مز
ا     سانجا أشار

س العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة   رئ
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  نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
ا الة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوج بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو و

ًا إلى جنب مع   في ات المعلومات واالتصاالت جن ة تضم ما یزد على  193مجال تكنولوج ان من القطاع   700دولة عضوًا وعضو
ة م حتفل في1865واالتحاد الذ أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاد عد المائة 2015  ،  ة الخمسین  ر السنو ه  (150)  الذ لتأسس

ة المسؤولة عن تنسی ة الدول وم ة  بوصفه الهیئة الح لتعاون الدولي ا وتعززاالستعمال العالمي المشترك لطیف الترددات الرادیو
ة   في ة لالتصاالت في العالم النامي و و تخصص المدارات الساتل ة التحت ة لكفالة التوصو تحسین البن یل البیني السلس ضع معاییر عالم

للمجم ات النطاق تزم االتحاد بتوصیل العالم: من وعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. و ات الالعرض الش ة، إلى أحدث التكنولوج سلك
حرة إلى علم الفلك الرادیو  ةو ومن مالحة الطیران والمالحة ال انوغراف ضًال عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوق

ةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل،  ات اإلنترنت واإلذاعة الصوت ة. تكنولوج   .www.itu.int  والتلفزون
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