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ور معممة، إىل حضأن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه الرسالة اإلدارية ال حادالت يسر مكتب االتصاالت الراديوية
مركز جنيف الدويل حاد يف كل من اليت سينظمها االت WRS)-(16 2016احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام 

  .2016ديسمرب  16إىل  12من  يف جنيف حاداالت مقرو  (CICG) للمؤمترات
الدراسية اإلقليمية  حلقاتوهي مكملة لدورة الكل سنتني،   (WRS)مية لالتصاالت الراديوية حلقات الدراسية العالحاد الوينظم االت

ما تتناول مدارات الساتلية، كاستعمال طيف الرتددات الراديوية وال ميةالعال حلقات الدراسيةال تتناولو  .(RRS)لالتصاالت الراديوية 
  حاد.الصادرة عن االت بصورة خاصة تطبيق أحكام لوائح الراديو

 www.itu.int/go/WRS-16  للحدث التايل لكرتويناإلموقع اليف  2016مية لعام الالعحلقة الدراسية معلومات التفصيلية عن الوستُنشر ال
  .توفرها  فور

مج   الرب
  ):1امللحق يف ثالثة أجزاء (انظر  2016لعام مية العالحلقة الدراسية ستُنّظم ال

لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة  تاالحتفاالو  2016العاملية لعام افتتاح احللقة الدراسية   1
  ديسمرب) 12( االحتادالصادرة عن للوائح الراديو 

لذكرى  تاالحتفاالو احللقة الدراسية فتتاح ال، خمصصاً 12:30إىل  09:30ديسمرب، من الساعة  12سيكون صباح يوم اإلثنني 
متحدثني وال حادمنتخبني يف االتمسؤولني الالحضور ب درة عن االحتادالصاالسنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو 

  .1مدعوينال من

                                                            
متعلقة ال مكتب االتصاالت الراديويةل CA/231معّممة الرسالة اإلدارية ال يرجى االطالع علىمعلومات عن هذه االحتفاالت، مزيد من الل   1

رة ال 2016ديسمرب  12جنيف،  - 2016)-(1906 حادالصادرة عن االت مائة للوائح الراديولذكرى السنوية العاشرة بعد ال  تالحتفاال موقع أو ز
  .R/RR110-www.itu.int/en/ITU  اإللكرتوين

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CA/230  

 2016 أغسطس 29

 
 

   إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 حاد)منضمة إىل االتمية المنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية واهليئات األكاديحدث: الالحضور (وُدعي أيضاً ل

 
 

  اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت (WRS-16) 2016احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام  :املوضوع
 )2016ديسمرب12-16 (جنيف،
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  ديسمرب) 12-14( 2016العاملية لعام اجللسات العامة للحلقة الدراسية   2
يوم األربعاء  12:00ديسمرب وستنتهي يف الساعة  12يوم اإلثنني  14:00ستبدأ اجللسات العامة للحلقة الدراسية يف الساعة 

التصاالت الراديوية وتطبيقديسمرب.  14   .حادالصادرة عن االت أحكام لوائح الراديو وستتناول مسائل عامة متعلقة 

  ديسمرب) 14-16( 2016العاملية لعام ورش العمل للحلقة الدراسية   3
، ديسمرب  16يوم اجلمعة  17:00ديسمرب حىت الساعة  14 ءيوم األربعا 14:00سُتعقد ورش العمل للحلقة الدراسية من الساعة 

لتناوب بني المّكن الما يم م،   خدمات الفضائية وخدمات األرض وبنيمشاركني من إعداد جدوهلم الزمين تبعًا الهتماما
حاد لدى االت إجراءات التبليغ بشأنكتساب خربة عملية لمشاركني لورش العمل هذه  وستسمح. جلسات العمليةوالمحاضرات ال

  2.حادألعضاء االتمنشورات اإللكرتونية اليت يوفرها مكتب االتصاالت الراديوية جيات والالربم وبشأن
مج تفصيلي ألحداث  حديثه كلما توفرت وسيجري ت www.itu.int/go/WRS-16 موقع اإللكرتوينالدراسية يف الحلقة السيتاح بر

  ة أو معّدلة.معلومات جديد

  الرتمجة الشفوية والبث الشبكي
جلسات العامة والحاد الصادرة عن االتمائة للوائح الراديو لذكرى السنوية العاشرة بعد ال تاالحتفاال مة الشفوية يفستتوفر الرتج

اجة إىل التسجيل حمشاركون ليسوا ب. والالبث الشبكيوسائل  كما ستتوفر  ،حادمية الست لالتللغات الرسللحلقة الدراسية 
 .حادالت (TIES)حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يلزم ، ومع ذلك، الستخدام مرفق البث الشبكي حدثال يف
مة يتم توفري الرتج ولن متاحة.جموعات منفصلة تبعًا لالحتياجات اللغوية والوسائل اليف مللحلقة الدراسية  عملالتعقد ورش سو 

  الشفوية أو البث الشبكي خالل ورش العمل.

ئق واملواد الداعمة   الو
ئق ورقية "بدون 2016مية لعام العالحلقة الدراسية الجري تس ئق وال "استعمال و   مواد الداعمة من خالل:وستتاح الو
  )، أو(TIES)حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يلزم موقع اإللكرتوين للحدث (ال  -
  حدث.يف موقع ال USBمفاتيح مشاركني بتزويد ال  -

جموعة مراعاة م مع ،محمولةحواسيبهم المشاركون إىل إحضار أثناء ورش العمل، يُدعى ال متوقعال العملي ونظراً إىل حجم التدريب
  وقع اإللكرتوين للحلقة الدراسية.ممبينة يف المواصفات الدنيا الال

  التسجيل واملعلومات العملية
ليه واهليئات منتسبون إوأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية وال حاديف االت حلقة الدراسية الدول األعضاءيُدعى إىل حضور هذه ال

  ممثلي هؤالء األعضاء.جانية لحلقة الدراسية ممشاركة يف الحاد. والمنضمة إىل االتمية الاألكادي
للتسجيل يف أحداث قطاع  (DFP)معينة من خالل جهات االتصال ال حصرً  خطعلى الحدث حضور هذا اللتسجيل وسيجري ال

حدث ال معينة إىل جانب معلومات تفصيلية عن التسجيل يفاالتصال المكن االطالع على قائمة جهات وي .االتصاالت الراديوية
 .R/information/events-www.itu.int/en/ITU :موقع التايليف ال وغري ذلك ومتطلبات دعم التأشرية واإلقامة يف الفنادق،

ستعمالحضور هذا التسجيل لولالستفسار بشأن ال  حدث، يرجى االتصال بوحدة التسجيل يف أحداث قطاع االتصاالت الراديوية 
  .R.Registrations@itu.int-ITUعنوان الربيد اإللكرتوين 

                                                            
ت مقارنة مألغراض التدريب ول محطات األرضل مشاركون على إحضار مقتطفات من سجالت الرتددات الوطنيةيشجع ال  2 جل الوطين سالحتو
ت السجل األساسي الدويل للرتددات. ب ت الا نسقعلى  واطالع اإلداراتتدريب الهذا من شأنه أن ييسر و محتو للبيا   محطات الراديوية.متعلقة 

http://www.itu.int/go/WRS-16
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
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mailto:ITUR.Registrations@itu.int




- 4 - 
CA/230-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\In\NO-BOOKMARK\230A.DOCX   (402816) 12.08.16 29.08.16 

  1 ملحـقال
مج   (WRS-16) 2016العاملية لالتصاالت الراديوية لعام  للحلقة الدراسية األويل الرب

مج تفصيلي يف املوقع اإللكرتوين    )www.itu.int/go/WRS-16(سيتاح بر
  2016ديسمرب  12-16جنيف، 

  اإلثنني
 ديسمرب12

ء   الثال
 ديسمرب13

  األربعاء
 ديسمرب14

  اخلميس
 ديسمرب 15

  اجلمعة
  ديسمرب 16

 جلسات الصباح
العاشرة  لذكرى السنوية تاالحتفاالافتتاح احللقة الدراسية و 
  (1906-2016) االحتادالصادرة عن بعد املائة للوائح الراديو 

 

 اجللسات العامة
 تطبيق أحكام لوائح الراديو

حملطات   مقدمة: االعرتاف الدويل 
  دوليةوالاإلطار التنظيمي: املسائل الوطنية 

  حملة عامة عن إجراءات التبليغ
  اخلدمات الفضائية  -
 خدمات األرض  -

 اجللسات العامة
 تطبيق أحكام لوائح الراديو

وأدوات منشورات مكتب االتصاالت الراديوية 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

(املقدمة، النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة 
ت، إخل.)عن مكتب االتصاالت    الراديوية، قواعد البيا

 العمل: ورشنبذة عامة عن 
  اخلدمات الفضائية  -
 خدمات األرض -

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل 
 خدمات األرض

 جلسات بعد الظهر
 اجللسات العامة
 مسائل عامة
 إدارة الطيف

  هيكل قطاع االتصاالت الراديوية أساسيات عن االحتاد؛
 جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ومنشوراته

 لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية
  ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ومجعية االتصاالت الراديويةا
املؤمتر العاملي و  2015لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية(

  )2019لعام  ت الراديويةلالتصاال
لقضااألعمال، ا:لقطاع االتصاالت الراديويةالتابعة جلان الدراسات 

 اجللسات العامة
 تطبيق أحكام لوائح الراديو

 إجراءات التبليغ
 اخلدمات الفضائية  -
 خدمات األرض  -

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  عملورش 
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل 
 خدمات األرض

___________  

http://www.itu.int/go/WRS-16



