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رددات البث تمسودة قانون لبنشر الهیئة المستقلة لالتصاالت في جنوب أفریقیا تحالف الطیف الدینامیكي یرحب 

في كیب  2017لتحالف الطیف الدینامیكي لعام  الدولیةالمنظمتین الستضافة القمة  مع استعداد، غیر المستخدمة
 تاون في شهر مایو

 
"آي سي (الهیئة المستقلة لالتصاالت في جنوب أفریقیا )، و "إف سي سي"درالیة (یكل من لجنة االتصاالت الف ستقّدم

"أوبیك"، ومؤسسة التمویل الدولیة "آي إف سي"، وشركة  يشركة االستثمار الخاص الخارج، و )إیه إس إیه"
تقاسم د لالرائمؤتمر الفي كلمات غیرها و "مایكروسوفت"، وشركة "إتش بي"، واالتحاد الدولي لالتصاالت "آي تي یو" 

 الطیف
 

دي إس إیه" " تحالف الطیف الدینامیكيقمة من انعقاد ثالثة أسابیع  قبل :)بزنیس وایر( –كیب تاون، جنوب أفریقیا 
أفریقیا "آي نوب جفي نشرت الهیئة المستقلة لالتصاالت ، والتي تعود هذا العام إلى أفریقیا، امسةالدولیة السنویة الخ

(فضاء  دمةترددات البث غیر المستخمتعلقة باستخدام  ینمسودة قوان، الفعالیةكة في استضافة سي إیه إس إیه" المشارِ 
 "تي في دبلیو إس" في المنطقة.  التلفاز األبیض)

 
، الضوء على التقدم الذي أحرزته 2017مایو  19حتى  للمشاورات العلنیةوتسلط مسودات القوانین، والتي ستكون متاحة 

خالل الوصول للطیف الدینامیكي. وستتم مناقشة مسودات  خدمة اإلنترنت بأسعار معقولة منإتاحة جنوب أفریقیا في 
ف والتقنیات في قمة تحالف الطی – تحالف الطیف الدینامیكي تحظى بالترحیب الكامل منوالتي  –القوانین هذه 

تقدمها كلمات ، حیث تم اإلعالن عن 2017مایو  11و 9، والتي ستنعقد في كیب تاون في بین الدولیةالدینامیكي 
تصاالت هیئة االمن جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك وجهات تنظیمیة شخصیات الرائدة في القطاع من الواسعة مجموعة 
 (إف سي سي)، واالتحاد الدولي لالتصاالت (آي تي یو).  الفیدرالیة

 
راخیص الحصریة الت ت"آي سي إیه إس إیه": "في الماضي، هیمنلـبونجوانا، الرئیس التنفیذي كایالیتهو وقال باكامیلي 

لنماذج تعتبر جیدًة أن هذه ا ومعالطیف. تخصیص لنطاقات تردد محددة وأغراض محددة على سیاسات وأنظمة 
ستفادة تجنب التداخل، فإنها غالبًا ما تؤدي إلى تدني االل ینالطیف وللتنسیق بین عدة خدمات ومشغللالستفادة مادیاً من 

 شاركت’في جمیع أنحاء العالم مفهوم وجهات تنظیمیة تبنت حكومات  الماضي،من الطیف. ومع ذلك، وخالل العقد 
 .التقنیات الالسلكیة الجدیدة" مجال فيأخرى لتقدیم االبتكار للمواطنین  وسیلةٍ ك‘ الطیف
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تنظیمیة تستمر لمدة یوم كامل حول تقاسم الطیف والوصول للطیف للجهات ال ورشة عملٍ مایو ب 9في  الفعالیةوستفتتح 

رابطة  ةخالل الفعالیحاضرة الشمل الجهات التنظیمیة األخرى ، ست"آي سي إیه إس إیه" وباإلضافة إلىالدینامیكي. 
إیه بي إیه"، والوكالة الوطنیة للطیف الترددي "إیه إن إي"، ووزارة االتصاالت في األرجنتین  رآ" ترویج الرادیو في كوریا

 ووكالة االتصاالت الوطنیة "أناتل". 
 
رسمیة من كالباك جود، رئیس تحالف الطیف الدینامیكي،  خطاباتب الدولیةالیوم األول من القمة  ستنطلق أعمالو 
لطیف وتمكین حول تقاسم ا نقاش ة"آي سي إیه إس إیه" تلیها جلسلـرئیس التنفیذي الباكامیلي كایالیتهو بونجوانا، و 

ریا، كبیر الدكتور إف. میكو  ةاألخیر وستضم الجلسة لوصول الدینامیكي. إنترنت األشیاء "آي أو تي" من خالل تقنیات ا
 ةث المتعلقو أفریقیا، حیث یقود البح) في جنوب "سي إس آي آر"علماء البحوث في مجلس البحوث العلمیة والصناعیة (

االقتصادات  في من الخدمات سكان المحرومینوجهة نظره حول كیفیة ربط الالدینامیكي. وستضیف لطیف لوصول الب
 ضم أیضًا "فیس بوك"، وجامعة ستراثكالید، وشركة "فیستا الیف ساینس".والتي ست، للجلسةالناشئة بعدًا آخر 

 
وجود نطاق، بال واسعةبنشر الشبكات  التحدیات المالیة المرتبطةموضوع وستتناول جلسة نقاش حول سد الفجوة الرقمیة 

ك"؛ التأمین المنظم في شركة االستثمار الخاص الخارجي "أوبیالتمویل و متحدثین من بینهم: السید ألیكساندر هادن، مدیر 
 ت في مؤسسة التمویل الدولیة؛ والسید لومكو متمیدي، الرئیس التنفیذيوالسید تشیكیوك إیجیجورو، محلل االستثمارا

ك ماكوسكر، السید فران الجلسة سیدیرو  ،لوكالة الخدمات والوصول العالمیة في جنوب أفریقیا (یو إس إیه إیه إس إیه)
  لتمویل الذكي في شركة "مایكروسوفت".وا التكلفة للوصول المیسور المدیر العام

 
 نینالقواو كیلتز، نائب رئیس قسم السیاسات یرا آویشمل المتحدثون اآلخرون المؤكد حضورهم في الیوم األول كًال من: 

لم الجیل باإلنترنت الالسلكي لعا ةالمعنی للجلسة، والذي سینضم "إف سي سي"في مكتب الهندسة والتكنولوجیا في 
قًا قبل االنضمام إلى قمة القیادة التنظیمیة الح خطاب رئیسيبیرا آجي". وفي الیوم األخیر من القمة، سیبدأ  5الخامس "

 خالل الیوم. 
 

بعنوان  قاشنجلسة في الیوم الثاني من القمة في  مجدداً "آي سي إیه إس إیه" لـ ، الرئیس التنفیذيبونجوانا وسیتحدث
المدیر التنفیذي الفخري لتحالف الطیف الدینامیكي "دي إس إیه"، األستاذ إتش.  سیدیرها، والتي "إیجاد فرص للنشر"

تمكین لصناع السیاسات لمناقشة التحدیات والحلول لتأسیس أطر عمل تنظیمیة  النقاشجلسة ساما نوانا. وستجمع 
 الم. مرًا ضروریًا لسد الفجوة الرقمیة في جنوب أفریقیا وفي جمیع أنحاء العوالذي یعتبر أ ،االستثمار في البنیة التحتیة

 



ویشمل المتحدثون اآلخرون الذین تأكد حضورهم في جدول األعمال ممثلین من: "فیس بوك"، وشركة "أدابتروم"، وشركة 
 كان". یو أمر ) ومؤسسة "نی"باكاردهیولیت "(شركة تابعة لمؤسسة  "أروبا"و ،" المحدودة، وهیئة االتصاالت في كینیا3"سي 

 
وم" ر هذا العام كًال من "مایكروسوفت" و"نومینت". ویشمل الرعاة الذهبیون شركة "أدابتللفعالیة ویشمل الرعاة البالتینیون 

 فضي.    هي راعٍ ف"میدیا سیتي"  أماو"إم بي سي"، 
 

مایو  11 - 9في قمة تحالف الطیف الدینامیكي الدولیة السنویة الخامسة في كیب تاون بجنوب أفریقیا ( كملحجز مكان
alliance-spectrum-https://www.eventbrite.com/e/dynamic- )، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني التالي:2017

28614617090-tickets-summit-global-2017 .الموقع لقمة، الرجاء زیارة للالطالع على جدول األعمال الكامل و
  .summit/agenda/-http://dynamicspectrumalliance.org/global اإللكتروني:

 
 انتهى 

 
 لمحة عن تحالف الطیف الدینامیكي 

فعالیّة  عالمّیة تدعم القوانین والتنظیمات التي تؤدي إلى استخدام أكثر تحالف الطیف الدینامیكي "دي إس إیه" منظمةً  یعد
للطیف. وتشمل عضوّیة "دي إس إیه" شركات متعددة الجنسیات، ومؤسسات ذات حجم صغیر ومتوسط، ومنظمات 

زید من حجم ة تأكادیمیة وبحثّیة، وسواها من المنظمات من جمیع أنحاء العالم، والتي تعمل جمیعها لخلق حلول ابتكاریّ 
 الطیف المتوفر بما یحقق منفعة المستهلكین والشركات على حد سواء.

 
 لالطالع على المزید من المعلومات حول تحالف الطیف الدینامیكي، یرجى زیارة الرابط اإللكتروني التالي:

www.dynamicspectrumalliance.org/"على:  ، أو متابعتنا على "تویتر@dynamicspectrum وبإمكانكم أیضًا .
 ". لینكد إن" أو "فیس بوكاالنضمام إلى التحالف على "

 
الرجوع  ة فقط، ویجبصلیة لهذا البیان هو النسخة الرسمیة المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدإن نص اللغة األ

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

 لالتصال 
 تحالف الطیف الدینامیكي 

 سیان بوریل 
 pr.com-sian.borrill@proactiveالبرید اإللكتروني: 
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 تحالف الطیف الدینامیكي المصدر: 

 

 
 اإللكتروني: الرابط على هذا البیان الصحفي على شبكة اإلنترنت عبر االطالع بإمكانكم 

http://www.businesswire.com/news/home/20170420005084/en 
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