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من أجل التي ينظمها االتحاد  2017  حلقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية لعامال  املوضوع:
  2017  ديسمبر 14إلى   10، مسقط، ُعمان، من (RRS‐17‐Arab)البلدان العربية 

  والسيدات،حضرات السادة 
  حتية طيبة وبعد،

البلدان   أجل  من 2017  لعام لالتصاالت الراديوية ينظم احللقة الدراسية اإلقليمية )ITU(االحتاد الدويل لالتصاالت يسرين إبالغكم بأن 
، 2017  ديسمرب  14  إىل  10  ، املزمع عقدها يف مسقط، ُعمان، من)TRA( هيئة تنظيم االتصاالت بُعمان، بدعوة كرمية من العربية

 .(ASMG)بالتعاون مع الفريق العريب املعين بإدارة الطيف 
  انظر امللحق: الربنامج املقرتح):وسُتعقد احللقة الدراسية على النحو التايل (

قبل احللقة  ةإلكرتوني حلقة إرشادية Arab‐17‐R/RRS‐http://www.itu.int/go/ITU: لالحتاد سيتاح يف املوقع اإللكرتوين •
لالحتاد،  (RR)  لراديولوائح اا بالصعيدين الوطين والدويل وعالقتهاملفاهيم األساسية بشأن إدارة الطيف على  لعرضالدراسية، 
وهياكل قطاع االتصاالت الراديوية ووظائفه، مبا يف ذلك جلان الدراسات ودوائر مكتب االتصاالت الراديوية  عموماً  واالحتاد

ا. وتقتضي إمكانية  (RoP)والنصوص األساسية لالحتاد، مع الرتكيز أساسًا على لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية  املرتبطة 
  ة.يالدراس  قبل احللقة ةملتاحا ةاإللكرتوني احللقة اإلرشاديةاملشاركة بنشاط يف احللقة الدراسية إحاطة جيدة باملفاهيم املعروضة يف 

لرتدد ا اإلثنني املفاهيم املتعلقة بإدارة الطيف وكذلك اإلجراءات املرتبطة بتسجيل ختصيصاتاألحد و ستتناول جلسات  •
. وسيجري بعد ذلك استعراض التعديالت اليت قرر املؤمتر العاملي األخري (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  يف

يرتبط  إدخاهلا على لوائح الراديو وعلى ما (RA‐15)واجلمعية األخرية لالتصاالت الراديوية  (WRC‐15)لالتصاالت الراديوية 
ة ، فضالً عن استعراض جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوياجلمعيةر وعن ا من قرارات صادرة عن املؤمت

. وستتناول هذه اجللسات أيضًا اإلطار التنظيمي احلايل إلدارة الرتددات على الصعيد الدويل (WRC‐19) 2019 لعام
باستعمال الطيف ألغراض خدمات األرض واخلدمات وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأفضل املمارسات املتعلقة 

الفضائية على السواء، مبا يف ذلك التدريب األساسي على أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يطورها االحتاد 
 التقين. من أجل التبليغ عن الرتددات اخلاصة بتلك اخلدمات ومن أجل عمليات الفحص

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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ربعاء لورش العمل (بشأن خدمات األرض واخلدمات الفضائية على التوايل). وستنظم ورش األالثالثاء و ستكرَّس جلسات  •
العمل بشأن استخدام هذه األدوات ألغراض حمطات األرض واحملطات الفضائية. وستمّكن ورش العمل هذه املشاركني 

 يتيحها مكتب ورات اإللكرتونية اليتمن اكتساب خربة عملية بشأن إجراءات التبليغ لدى االحتاد وبشأن الربجميات واملنش
 أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية.االتصاالت الراديوية إلدارات الدول األعضاء و 

: 2019 جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامبعقد منتدى بشأن " اخلميسسُتختتم احللقة الدراسية يوم  •
بلية الرئيسية ن من أجل إعداد القرارات املستقو مع فيه أصحاب املصلحة الرئيسي، وسيجتلبلدان العربية"لحتديات وفرص 

 .2019العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية لعام  استعداداً للمؤمتراملتعلقة بإدارة الطيف 
 .Arab‐17‐R/RRS‐www.itu.int/go/ITU يتاح الربنامج التفصيلي للحلقة الدراسية واملنتدى يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:

  اللغات
ية (يرجى مالحظة أن بعض ر ستجري احملاضرات واملناقشات أثناء احللقة الدراسية باللغتني اإلنكليزية والعربية، مع توفري الرتمجة الفو 

  ستكون باإلنكليزية فقط).املواد كالعروض أو أدوات الربجميات 

  النسق
ستجري احللقة الدراسية يف بيئة "ال ورقية"، أي أن الوثائق ستكون متاحة يف املوقع اإللكرتوين. ونظرًا إىل حجم التدريب 

ّينة بالعملي املتوقع أثناء ورش العمل، ُيدعى املشاركون إىل إحضار حواسيبهم احملمولة، مع تنفيذ جمموعة املواصفات الدنيا امل
  .Arab‐17‐R/RRS‐http://www.itu.int/go/ITUاملوقع اإللكرتوين لالحتاد:   يف

  التسجيل
العربية، إىل  واهليئات األكادميية املنضّمة إليه من البلدانإليه الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني ُتدعى 

  جماين ملمثليهم.ضور احلحضور احللقة الدراسية. و 
م. وتتاح قائمة جهات  (DFP)وجيري التسجيل حلضور هذا احلدث على اخلط حصرياً من خالل جهات االتصال املعينة  اخلاصة 

تايل: ية يف املوقع الاالتصال املعينة فيما يتعلق بأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية مبا يف ذلك هذه احللقة الدراس
Arab‐17‐R/RRS‐http://www.itu.int/go/ITU.  

مكتب   وُحيّبذ بشدة التسجيل اإللكرتوين املسبق جلميع املشاركني. وقد يتعرض املشاركون غري املعلَنني لتأخري كبري عند التسجيل يف
احلصول على مزيد   يف  دث. وبالنسبة للدول األعضاء/أعضاء القطاع الذين يرغبون يف تعديل جهة االتصال املعينة أوالتسجيل مبوقع احل

  .istrations@itu.intR.Reg‐ITUمن املعلومات، يرجى االتصال بوحدة تسجيل املندوبني بقطاع االتصاالت الراديوية من خالل العنوان: 

  مكان انعقاد الحلقة الدراسية، واإلقامة، والحصول على تأشيرة الدخول
لعملية اتتاح املعلومات املتعلقة مبكان انعقاد احللقة الدراسية واملسائل املتصلة باإلقامة واحلصول على تأشرية الدخول وغريها من الرتتيبات 

. Arab‐17‐R/RRS‐http://www.itu.int/go/ITUاملتاحة يف املوقع اإللكرتوين للحدث يف العنوان:  "معلومات عامة"الوثيقة   يف
يمات لأخذ العلم بأن مواطين بعض البلدان حيتاجون إىل تأشرية للدخول إىل ُعمان. ويرجى الرجوع يف هذا السياق إىل التع  ويرجى

  الوثيقة املشار إليها أعاله.  الواردة يف

  المنح
إقراراً باملصاعب اليت تواجهها البلدان ذات الدخل املنخفض، يقدم االحتاد الدويل لالتصاالت منحة جزئية واحدة لكل بلد مستحق 

ي أن تطلب املنح جهاُت االتصال املعينة . وينبغ(LDC)املنطقة العربية، مع إعطاء األولوية للطلبات الواردة من أقل البلدان منواً  يف
  .2017 نوفمبر 17 الجمعةخالل عملية التسجيل على اخلط (انظر فقرة "التسجيل" أعاله) وجيب تقدمي الطلب قبل يوم 
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 امللحق

  مشروع البرنامج
  (RRS‐17‐Arab)من أجل البلدان العربية التي ينظمها االتحاد  2017حلقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية لعام ال

 2017ديسمبر  14إلى  10مسقط، ُعمان، من 

  الخميس  األربعاء  الثالثاءاإلثنيناألحد
  المنتدى  العمل ورشةالدراسية الحلقة  الموعد

 إلى صباحاً  08:30 من
  صباحاً  09:00

:افتتاحي حفل
 لالتصاالت؛ الدويل االحتاد
 إدارةب املعين العريب الفريق

 تنظيم هيئة الطيف؛
 بُعمان االتصاالت

 :افتتاحية كلمة  
 فريقال لالتصاالت؛ الدويل االحتاد
 هيئة الطيف؛ بإدارة املعين العريب

 بُعمان االتصاالت تنظيم

 إلى صباحاً  09:00 من
 صباحاً  10:30

 الدولي االتحاد عن لمحة
 قطاع وعن لالتصاالت
  :الراديوية االتصاالت

 لالتصاالت، الدويل االحتاد
 ،الراديوية االتصاالت قطاع
 لالتصاالت العاملي املؤمتر

 تاالتصاال مجعية الراديوية،
 شارياالست الفريق الراديوية،

  الراديوية، لالتصاالت
  الراديو، لوائح جلنة

 االتصاالت مكتب
  الدراسات جلان الراديوية،

  :الفضائية الخدمات
  التبليغ إجراءات

  عمل ورشة
  األرض خدمات بشأن

  عمل ورشة
  ةالفضائي اخلدمات بشأن

 البث إلى التحول وضع
  الرقمية والمكاسب الرقمي

  لوائح تصفح أداة
  لالتحاد الراديو
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 إلى صباحاً  10:30 من
  قصيرة استراحة  صباحاً  11:00

 إلى صباحاً  11:00 من
 الظهر بعد 12:30

  5 المادة محلل

  :الفضائية الخدمات
  واألدوات املنشورات

  عمل ورشة
  األرض خدمات بشأن

  عمل ورشة
 اخلدمات بشأن

  الفضائية

: الدولية المتنقلة االتصاالت
 المؤتمر( والمستقبل الحاضر
 الراديوية لالتصاالت العالمي
 التردد، نطاقات ،)2019 لعام

  التنسيق اإلقليمي، الوضع

: الطيف وتنظيم إدارة
  :إقليمية حاالت

 إدارةب املعين العريب الفريق
 التنظيم هيئات الطيف،
يفالط بإدارة املعنية الوطنية

 الظهر بعد 12:30 من
  الغداء استراحةالظهر بعد 01:30 إلى

 الظهر بعد 01:30 من
الظهر بعد 03:00 إلى

  :الفضائية الخدمات
 التنظيمي اإلطار

  :األرض خدمات
  التبليغ إجراءات

  عمل ورشة
  األرض خدمات بشأن

  عمل ورشة
 اخلدمات بشأن

  الفضائية
 والتقنيات التكنولوجيات

  الجديدة
 الظهر بعد 03:00 من
  قصيرة استراحة الظهر بعد 03:30 إلى

 الظهر بعد 03:30 من
الظهر بعد 05:00 إلى

  :األرض خدمات
 التنظيمي اإلطار

  :األرض خدمات
  واألدوات املنشورات

  عمل ورشة
 األرض خدمات بشأن

  عمل ورشة
 اخلدمات بشأن

  الفضائية

 المؤتمر الساتلية، الخدمات
 يةالراديو  لالتصاالت العالمي

  :2019 لعام
  عربيةال لبلدانل وفرص تحديات

  :ياختتام حفل
 فريقال لالتصاالت؛ الدويل االحتاد
 هيئة الطيف؛ بإدارة املعين العريب

  بُعمان االتصاالت تنظيم

___________  


