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الدولیة لتحالف الطیف الدینامیكي مع تطلّع واضعي قّمة الخالل دولي لطیف اإلى مشاكل الون تطرقمنّظمون ی
 تحدید الخدمة العالمیّة في مجال تقنّیات الجیل الخامسالسیاسات ل

 
یة العالمیة السنو قّمةاللحضور من جمیع أنحاء العالم منّظمون ستعد ی: )بزنیس وایر( –كیب تاون، جنوب أفریقیا 

مباحثات حول اإلدارة الفعالة للطیف ودور ، من أجل استكمال ال"دي إس إیھ"لتحالف الطیف الدینامیكي الخامسة 
 في تمكین حلول جدیدة لالتّصال.الدینامیكي الوصول إلى الطیف 

 
أنحاء جمیع من منّظمین سترحب بحیث ، 2017مایو  11-9خالل الفترة ستُعقد القّمة في كیب تاون بجنوب أفریقیا و

 من ضمنھم:، العالم
آي سي إیھ (" فریقیاأ جنوب في لالتصاالت المستقلة لھیئةالرئیس التنفیذي للیتھو بونجوانا، االسیّد باكامیلي كای •

 .)"إس إیھ
 .تقنیّات المعلومات واالتّصاالت في وزارة االتصاالت األرجنتینیّة ھكتور ھویسي، أمین سرّ  •
 .) في كولومبیا"إیھ إن إي"الوكالة الوطنیّة للطیف (الدكتورة مارثا لیلیانا سواریز بینیالوثا، مدیرة  •
في الوكالة الوطنیّة لالتصاالت ، قسم الطیف والمدار والبّث اإلذاعيمدیر اریس، ھالدكتور أغسطینو لین •

 .)"أناتیل"( ،الالسلكیّة في البرازیل
 .سلطة االتصاالت بكینیافي  ،مساعد مدیر تخطیط التردداتأنجیج، السیّد بیتر أن  •
)، "تي یو آي"(الدولي لالتصاالت  االتحادالالسلكّیة في مكتب االتصاالت السیّد ماریو مانیویكز، نائب مدیر  •

 .جنیف
 
مع ارتفاع الطلب على االتصال یتّم التركیز على : "تعلیقھ إیھ" في سیاق"دي إس تحالف كالباك جود، رئیس قال و

ندرة الطیف إلى وفرة الطیف الطریقة الوحیدة لزیادة القدرة الفعلیة حالة اإلدارة الفعالة للطیف. ویشّكل نقل المجتمع من 
یر مقترنةً مع طیف غ يالدینامیكصول ووستقوم تقنیّة الوإنترنت األشیاء إلى أقصى حدّ. ‘ جي 5’لتقنیّة الجیل الخامس 

 فیز التوافر واالبتكار الالزَمین".مرّخص، بالمساعدة على تح
 

السلكیّة التقنیّات الستثمارات في اال تي تستقطبدوراً أساسیّاً في قرارات إدارة الطیف المنّظمون ؤدي الیوأضاف: "
لكي االتصال الالسرضیّة التي تقوم علیھا حلول الوصول إلى وتساعد ھذه القرارات التنظیمیّة على خلق األ جدیدة.ال

أنحاء  جمیعورواد القطاع من ما بین المنّظمین المفتوحة حول سیاسات الطیف  إّننا نتطلّع إلى النقاشات نترنت.باإل
إلى مواجھة ھذه  امن عدة مناطق، وكیفّیة سعیھمنّظمون الواجھھا یباالطالع على التحدیات التي مون ومھت، العالم

الرقمّي، سیم تقحول التطورات التقنیّة التي ستسمح ببناء جسور للنتطلّع إلى االستماع إلى رواد القطاع كما  المشاكل.
 ا ھو متوقّع".ملتحكم بتدفقات البیانات األكبر بكثیر ممن أجل اوصول باإلضافة إلى توسیع قدرة ال

 
شركة "إیھ إن إي" المشاركة باالستضافة عاماً شھدت فقد ، 2016عام  بكولومبیاي بوجوتا فالقمة الدولیة انعقاد منذ و

وایت  "تي فيقواعد من أجل الوصول المعفي من التراخیص إلى تقنیّة حدیثاً اقتراحاً لتطویر المنّظمون  وقدّمنشطاً. 
یّة في كولومبیا الطیف لنطاقات التلفزیونفعالَین الدارة اإلستخدام وتیح ھذا األمر االولن ی). "تي في دبلیو إس"سبیسز" (

خالل مشروع  ‘تي في دبلیو إس’قامت تقنیّة وھذا  د.في البالانعزاالً للمناطق األكثر وفر كذلك التواصلیة فحسب، بل سی
 للمّرة األولى.، أكواداسفي لمدارس في قریة ریو أریبا توفیر االتصال لب، 2016تجریبي ناجح عام 
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 :ولومبیاك في") إي إن إیھ(" للطیف الوطنیّة الوكالة مدیرة بینیالوثا، سواریز لیلیانا مارثاقالت الدكتورة من جھتھا 
حالي في بوغوتا بكولومبیا فرصة رائعة لمناقشة الوضع ال 2016القّمة الدولیّة التي شاركنا باستضافتھا عام شّكلت "

ة، وفي حالة كولومبیا الخاصّ . ي مجال الوصول إلى النطاق الحدیثلتقنیّات العالمیّة فللوصول إلى النطاق العریض وا
تساعد سمبادرة وھي  ‘.إیھ إن إي’التنظیمي من ‘ تي في دبلیو إس’قدّمت ھذه الفعالیة معلومات ونقاشات قیّمة لمشروع 

 ، خاّصةً في المدارس العامة".نائیةور الكلفة إلى اإلنترنت في مناطق سعلى تعزیز الوصول می
 
یكروسوفت" ا"، باالشتراك مع "م3ھارمونیكس" و"سي  6قام أیضاً أعضاء "دي إس إیھ"، بما في ذلك "أدابتروم" و"و

ع والتزمت ھذه الشراكة حدیثاً بمشروع م بإطالق مشاریع "تي في دبلیو إس" تجریبیّة ناجحة في كافة أنحاء أفریقیا.
 اتالوجھب تّصالاالیساھم ماالوي، حیث جئین بلّال دزالیكا خّیم المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في م

 صال من خالل تقنیّة "تي في دبلیو إس" بتوفیر فرصویقوم االت النھائیّة بإیصال اإلنترنت إلى أكثر من یحتاجونھا.
ال من االتصألف الجئ في المخّیم، وذلك من خالل تأمین وصول میسور التكلفة لتوفیر جودة أفضل  28نحو جدیدة ل

 .ھنا والوصول إلى التعلیم وتمكین بناء مستقبل مستدام. یمكنكم االطالع على المزید من المعلومات
 

قیا الخامسة في كیب تاون بجنوب أفری السنویّة الدولیّة "إیھ إس دي" الدینامیكي الطیف تحالف قّمةكم في ل لحجز مكان
 )، أو لالطالع على المزید من المعلومات، یرجى زیارة الرابط اإللكتروني التالي:2017مایو  11-9خالل الفترة (

summit/-http://dynamicspectrumalliance.org/global. 
 

 -ھىنتا-
 

 الدینامیكي الطیف تحالفلمحة عن 
 

 التي تؤدي إلى استخدام أكثر القوانین والتنظیماتدعم تھو منظمة عالمّیة  "إیھ إس دي" الدینامیكي الطیف تحالفإّن 
عضوّیة "دي إس إیھ" شركات متعددة الجنسیات، ومؤسسات ذات حجم صغیر ومتوسط، شمل وتفعالیّة للطیف. 

التي تعمل جمیعھا لخلق حلول ابتكاریّة تزید وأنحاء العالم،  جمیعومنظمات أكادیمیة وبحثیّة، وسواھا من المنظمات من 
 المستھلكین والشركات على حد سواء.منفعة حجم الطیف المتوفر بما یحقق من 

 
التالي:  ، یرجى زیارة الرابط اإللكترونيالدینامیكي الطیف تحالفلالطالع على المزید من المعلومات حول 

www.dynamicspectrumalliance.org/ ، على "تویتر":  متابعةالأو@dynamicspectrum.  ویمكنكم أیضاً االنضمام
 ".نإ نكدیل" أو" بوك فیس" إلى التحالف عبر

 
 صالتلال

 
 الدینامیكي الطیف تحالفللعالقات العامة لصالح " "بروآكتیف

 
 سیان بوریل

 pr.com-sian.borrill@proactiveالبرید اإللكتروني: 
 +44 1636 812152ھاتف: 

 
 الدینامیكي الطیف تحالفالمصدر: 
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