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 القمة العالمیة لتحالف الطیف الدینامیكي تطلق متطلبات الطیف للجیل التالي من اإلنترنت
 

تحالف الطیف الدینامیكي "دي إس إیه"، وهیئة االتصاالت  كل من ألقى :)بزنیس وایر( –كیب تاون، جنوب أفریقیا 
ئیسیة إلطالق كلمات االفتتاح الر ("إیكاسا") جنوب أفریقیا  هیئة االتصاالت المستقلة فيالوطنیة "إن سي إیه" في غانا، و 

ن، ون الرئیسیو في مدینة كیب تاون في جنوب أفریقیا. وأوجز المتحدث 2017القمة الدولیة لتحالف الطیف الدینامیكي 
أهمیة القضایا المتعلقة بالطیف الیوم، للمساعدة على حل الفجوة الرقمیة وجعل مدى الذین رحبوا بالجمیع في المؤتمر، 

 اإلنترنت حقیقًة واقعة في كل مكان.  شبكة الوصول إلىإمكانیة 
 

مع هیئة بالمشاركة مایو)  11وحتى  9استضافة القمة الدولیة لتحالف الطیف الدینامیكي (التي تنعقد من  ویتم حالیاً 
بث غیر ترددات الاستخدام  حولاالتصاالت المستقلة في جنوب أفریقیا (إیكاسا)، والتي نشرت مؤخرًا مسودة قانون 

من مایو  19العامة حتى  متاحٌة للمشاورات) "تي في دبلیو إس" في البالد وهي فضاء التلفاز األبیضالمستخدمة (
2017 . 

 
 إطالقن "عنواتحمل س تحالف الطیف الدینامیكي جلسًة مات الرئیسیة الصباحیة، قدم كالباك جود، رئیوعقب الكل

ى الطیف الوصول إل إمكانیة. وركزت الجلسة على متطلبات الطیف للجیل التالي من اإلنترنت ومزایا "الطیف مشاركة
زًة . وناقش جود أیضًا كیف أصبحت تقنیة الطیف الدینامیكي جاههذهالدینامیكي للمساعدة على تلبیة احتیاجات الطیف 

 االتصال للجمیع، وفي كل مكان.  إمكانیةحالیًا لتساعد على تحقیق 
 

لنمو ول إلى النطاق العریض االوص إمكانیة زیادةل مطالب واصِ وعّلق جود في حدیثه أثناء المؤتمر على الموضوع: "تُ 
 لنفاذ الالسلكيأكثر اعتمادًا على ا، فقد أصبحت شبكة اإلنترنت أیضًا أكثر تنقالً الم الع بخطى متسارعة. وبینما یصبح

أن نواجه  متصل على الدوام، یتوجب علینا شبكات الجیل التالي التي ستدعم مطالب مجتمعٍ نتحّول إلى . وبینما بكثیر
على  فعلي. وهم یتخلفون عن الركب ربٍط شبكيحقیقة أن أربعة ملیارات من مواطنینا على األرض یفتقرون إلى أي 

كلتین إلى الطیف جزءًا من الحل لكلتا المش وتعتبر إمكانیة الوصول. القلیلة ةالمستقبلی ةالمحظوظ صراالعن منالرغم 
 .مین والمجتمع"نظّ المُ  انتواجه اللتان

 
غلة ، والشركات المشالتمویلأوساط في القطاع من  الرواداستراحة الغداء، اجتمع كل من  لیأخذوقبل توقف المؤتمر 

ة الوصول إمكانی، تمت إدارتها من قبل السید فرانك ماك كوسكر، المدیر العام لمبادرات ضمن ندوةٍ والحكومیة التجاریة 
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ل النمو التحدیات المالیة لتسهی مواجهةجوة الرقمیة: فسد الحملت عنوان "التي مایكروسوفت فور أفریقیا"، المیّسر "
ي ب ان من بین المشاركین ممثلون من المؤسسة المالیة الدولیة، وشركة االستثمار الخاص الخارجي "أو". وكاالقتصادي

إس إیه إیه إس إیه"، ومشروع  كالة العالمیة للخدمات والوصول في جنوب أفریقیا "یوو ال"، و"بریسینت"، آي سي
لقائمة حول كیفیة تمویل نظم االتصال الدولیة الجدیدة ا یني نیتوركس". وبحثت الندوة دراسات حاالتیزوي" و"زینزیل"إیس

 على أسالیب الطیف الجدیدة. 
 
 االفتقار إلى الوصول إلى رأس المال في األسواق الناشئة في كل بیتال": "ال یزالقال روب هینلي، مدیر "بریسینت كاو 

تثمارات المستدامة د العقبات الرئیسیة التي تواجه االسمن آسیا، وأفریقیا، وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي یعتبر أح
ض خفّ جدیدة التي تُ لنظم الللترویج لألسالیب التمویل الذكیة  حاجةٌ  وثّمةتقنیات الجدیدة المتعلقة بالطیف. التجاریًا في 

  .التكالیف وسرعة االنتشار"
 

ین یوم أمس، والتي جمعت منظمین ومسؤول ظِّمةبجهتها الُمنَ  خاصة ورشة عملٍ واستضاف تحالف الطیف العالمي أیضاً 
حكومیین من أفریقیا، وأوروبا، وأمریكا الالتینیة، وشمال أمریكا وآسیا في جمیع أنحاء العالم لمناقشة مشاركة الطیف 

 . واسع عالمي نطاقٍ الوصول للطیف الدینامیكي على ٕامكانیة و 
 

هي و ن في تحالف الطیف الدینامیكي هذا األسبوع، بما في ذلك "فیا سات"، یكما یتم الترحیب أیضًا بعضوین جدید
شركة خدمات النطاق العریض والتكنولوجیا العالمیة الرائدة و"برایت ویف"، شركة خدمات وشبكات النطاق العریض 

"واي فاي" ضمن  السلكيلانترنت من األلیاف واإل ُمَكثّفةشبكة المیل األخیر الواالتصاالت. وقامت "برایت ویف" بتطویر 
في الوقت  ولةمعق ولكن بأسعارٍ عالیة  سرعةٍ عریض بالنطاق للشبكات ذات الوصول إمكانیة مدینة جوهانسبرج لتقدیم 

 لألغلبیة.  ذاته
 

، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 2017لمزید من المعلومات حول تحالف الطیف الدینامیكي والقمة الدولیة لعام 
umalliance.org/www.dynamicspectr،  :أو متابعتنا على "تویتر" على@dynamicspectrum  :وعلى الوسم ،

#DSA17GS" لینكد إن" أو "فیس بوك. وبإمكانكم أیضًا االنضمام إلى التحالف على ."    
 

 انتهى 
 

 لمحة عن تحالف الطیف الدینامیكي 
عالمّیة تدعم القوانین والتنظیمات التي تؤدي إلى استخدام  تحالف الطیف الدینامیكي "دي إس إیه" منظمةٌ  یعتبر
فعالّیة للطیف. وتشمل عضوّیة "دي إس إیه" شركات متعددة الجنسیات، ومؤسسات ذات حجم صغیر ومتوسط،  أكثر
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وبحثّیة، وسواها من المنظمات من جمیع أنحاء العالم، والتي تعمل جمیعها لخلق حلول ابتكارّیة ومنظمات أكادیمیة 
تروني الرجاء زیارة الموقع اإللك تزید من حجم الطیف المتوفر بما یحقق منفعة المستهلكین والشركات على حد سواء.

 . /http://www.dynamicspectrumalliance.orgالي: تال
 

 الدولیة لتحالف الطیف الدینامیكيلمحة عن القمة 
ین صناع السیاسة، ب یعود تحالف الطیف الدینامیكي إلى أفریقیا في قمته السنویة الدولیة الخامسة. وتجمع القمة الدولیة

مجموعة  المباشرة وتطبیق للخبرات تطویرٍ والمنظمین، وممثلین عن القطاعات األكادیمیة، والقطاعین العام والخاص مع 
الطیف، بدءًا من تراخیص االستخدام الحصري وصوًال إلى اعتمادات الطیف غیر المرخص ألنواع  مشاركة من نظم

التي  النطاقاتالطیف عبر مجموعة متنوعة من نطاقات الطیف التكمیلیة، والتي تشمل تلك  مشاركةمتعددة من نظم 
في عالم یحتوي عشرات الملیارات من األجهزة الطیف  وتعتبر مشاركة. جي" أن تنتشر 5لشبكات الجیل الخامس " ستتیح

ین إنترنت یبحث عن أسالیب مبتكرة لسد الفجوة الرقمیة وتمك المتصلة السلكیًا، أمرًا ال بد منه بالنسبة ألي صانع سیاسةٍ 
 األشیاء. 

 
أفضل  تشاركوالیوتعد القمة السنویة الخاصة بتحالف الطیف الدینامیكي الحدث الرئیسي لصناع السیاسة والمنظمین 

 في نقاشات حول كیفیة تعظیم األثر االجتماعي ویشاركواالطیف،  مشاركةعلى أحدث سیاسات  ویتعرفواالممارسات، 
 الكرة األرضیة.  في جمیع أنحاءواالقتصادي في المدن الحضریة والمناطق النائیة 

 
الرجوع  ة فقط، ویجبالترجمة فقد قدمت للمساعدصلیة لهذا البیان هو النسخة الرسمیة المعتمدة. أما إن نص اللغة األ

 صلیة الذي یمثل النسخة الوحیدة ذات التأثیر القانوني. لنص اللغة األ
 

 لالتصال 
 تحالف الطیف الدینامیكي "بروآكتیف" للعالقات العامة لصالح 

 سیان بوریل 
 +44-16-3670-4888هاتف: 

 pr.com-sian.borrill@proactiveالبرید اإللكتروني: 
 

 تحالف الطیف الدینامیكي المصدر: 
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 بإمكانكم اإلطالع على هذا البیان الصحفي على شبكة اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني: 

http://www.businesswire.com/news/home/20170510000000/en 
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