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اية هذا العام الذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت، ولوائح الراديو هي  توافق 
كن من ومن أجل إشراك أكرب عدد مماملعاهدة الدولية اليت متكن من توفري االتصاالت الراديوية وتدعمها على الصعيد العاملي. 

ذه الذكرى يوم اإلثنني  املزمع، من الحتاد ع االتصاالت الراديويةأعضاء جمتمع قطا  القرتان مع  2016 ديسمرب 12االحتفال 
  .اليت ينظمها االحتاد WRS)-(16 2016لعام  احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديويةافتتاح 

ذه الذكرى. و  االت هذا احلدث يف سياق تطوير االتص إىل أمهيةونظرًا يسرين كل السرور أن أدعوكم إىل حضور االحتفاالت 
  .الرتحيب ، فإن مشاركة ممثلي مجيع أعضاء االحتاد حتظى بكلالراديوية املنسقة دولياً 

م، وإىل رؤساء جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديو وتوجَّه هذه الدعوة أيضاً إىل األعضاء احلاليني للجنة لوائح الراديو  ية ونوا
  مبا يف ذلك الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية واالجتماع التحضريي للمؤمتر.

وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة كي أوجه الدعوة من خاللكم إىل هؤالء الذين سامهوا مسامهة جليلة جبهودهم على مر سنوات 
ريخ لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد على مدى طويلة    :سنوات 110من اخلدمة يف تشكيل 

يف مكتب االتصاالت الراديو وجلنة لوائح الراديو واللجنة الدولية السابقة لتسجيل  السابقوناملوظفون   -
  ؛(IFRB) الرتددات

صاالت مبا يف ذلك الفريق االستشاري لالتالرؤساء السابقون للجان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية،   -
الراديوية واالجتماع التحضريي للمؤمتر واللجنة اخلاصة وجلان الدراسات للجنة االستشارية الدولية السابقة 

  .(CCIR) للراديو

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CA/231  

 2016 أغسطس 29

 
 

 إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت وإىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 
 

لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت،  :املوضوع االحتفاالت 
 2016ديسمرب  12جنيف، 
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  1 ملحـقال
مجمشروع   بر

لذكرى السنوية العاشرة بعد    املائة االحتفاالت اليت ستقام احتفاًء 
 (1906-2016)للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد 

مج تفصيلي يف املوقع اإللكرتوين   )R/RR110-www.itu.int/en/ITU(سيتاح بر
 املوعد:  •

 2016 (WRS-16) لعام لالتصاالت الراديويةالعاملية القرتان مع افتتاح احللقة الدراسية  ،2016ديسمرب  12 اإلثنني  
  ينظمها االحتاد اليت

 املكان:  •
  (CICG)مركز جنيف الدويل للمؤمترات   

Rue de Varembé 17, 1211 Geneva, Switzerland   
مج:  •  مشروع الرب

لذكرى السنوية ال – 09:30الساعة      عاشرة بعد املائة للوائح الراديوبدء مراسم االحتفال 
  املتحدثون    
  االفتتاح    
  السيد هولني جاو، األمني العام، االحتاد الدويل لالتصاالت      
  السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت      
  املتحدثون املدعوون    

  اسرتاحة قصرية - 10:40الساعة   
  الراديو الصادرة عن االحتادحلقة نقاش حول أمهية لوائح  - 11:00الساعة   
  اسرتاحة لتناول الغداء - 12:30الساعة   
  اليت ينظمها االحتاد 2016 (WRS-16)لعام  العاملية لالتصاالت الراديويةاحللقة الدراسية  - 14:00الساعة   

http://www.itu.int/en/ITU-R/RR110
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  2ملحـق ال

 

لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو   االحتفال 
 (1906-2016)الصادرة عن االحتاد 

  
ستعمال العالمة  ستخدام الرمز على تويرت أو من خالل راديو اهلواة  RR110#بعو من خالل الوسائط االجتماعية 

  4U1ITUالدليلي للنداء 
  

ليت ا االتفاقية الدولية لإلبراق الراديوي""لتوقيع  2دولة حبرية 30مؤمتر دويل لإلبراق الراديوي يف برلني وضم  أول 1906 يف عامُعقد 
أرست مبدأ تبادل االتصال اإللزامي بني املركبات يف البحر واألرض اليابسة. وحيتوي ملحق هذه االتفاقية على أوىل اللوائح اليت 

سم حت كم اإلبراق الالسلكي. وهذه اللوائح، اليت توسعت وروجعت منذئذ يف إطار العديد من املؤمترات الراديوية، تعرف اليوم 
  .لوائح الراديو لالحتاد الدويل لالتصاالت

صفحة حتدد حقوق  000 2، وهي تضم اآلن أكثر من GHz 3 000ىل إ kHz 9على الرتددات اليت ترتاوح من  لوائح الراديووتسري 
ستخدام املوارد الطيفية واملدارية 193الدول األعضاء يف االحتاد البالغة  وواجبات ى حنو . ويف عامل "السلكي" علدولة فيما يتعلق 

ا احلالية 40متزايد، تتقاسم استعمال الطيف حنو  ودة وخدمة واملتوقعة بغية تقدمي خدمات عالية اجل خدمة راديوية خمتلفة وفق متطلبا
  أعداد متنامية بسرعة من املستعملني.

لذكرى العاشرة بعد املائة للوائح  أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت، َمتُثل أسباب وجيهة أمام 2016 ويف عام الراديو  كي حيتفلوا 
اليت جرى يف إطارها حتديث لوائح الراديو  (WRC)املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  الصادرة عن االحتاد. فقد كانت عملية

 صوغ هياكل تنظيمية دولية فّعالة كلما دعت إليها احلاجة وذلك يف سبيل إقامة خدمات وتطبيقات السلكية عامًال أساسيًا يف
متقدمة والعمل يف الوقت ذاته على صون مصاحل مجيع مستعملي االتصاالت الراديوية واحلفاظ على حقوقهم. وبعد مائة وعشر 

ا على   ،1906سنوات من عام  التجاوب مع النمو اهلائل خلدمات االتصاالت الراديوية، النمو الذي يغذيه أثبتت هذه العملية قدر
  االبتكار املستمر يف التكنولوجيا والتوقعات املتنامية لدى عامة اجلمهور.

بوطة املض من األجهزة واملعدات (مثل اهلواتف الشخصية احملمولة والساعات ،وأصبحت االتصاالت الراديوية تتغلغل يف شىت أمور حياتنا
لشبكات (مثل النفاذ الالسلكي إىل الشبكة والتوصيل الراديوي ً ومساعات الرأس الراديوية)، إىل وسائل توصيل املنـزل واملكتب   راديو

عد)، وأنظمة املالحة (اليت تستخدم خمتلف األنظمة الراديوية لتحديد املوقع) وأنظمة النقل الذكية حلاسوب الشخصي والتحكم عن بُ 
ت)، واالتصاالت يف مراقبة العبور وأجهزة جتنب االصطدام)، واإلذاعة (مثل (أنظمة  حاالت الطوارئ  (الصوتية والتلفزيونية وبث البيا

 راديوية شاملة لإلنذار بوقوع الكوارث ولإلغاثة)، فضالً عن إنرتنت األشياء. كما أننا نشهد اآلن االنتشار السريع لألنظمة اخللوية من
إعداد   ، وجيري تقدم ملموس يف(IMT)  التصاالت املتنقلة الدوليةاليت تقوم على لوائح االحتاد ومعايريه املتعلقة  (4G)  عاجليل الراب

التصاالت املتنقلة الدولية    .(5G)  من اجليل اخلامس ”IMT-2020“لوائح االحتاد ومعايريه املتعلقة 

                                                            
2   ، ت املتحدة الربازيلية، وبلغار ، وبلجيكا، والوال ت املتحدة األمريكية، ومجهورية األرجنتني، والنمسا، وهنغار شيلي، والدامنارك، و  أملانيا، والوال

كوومصر، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا  ن، واملكسيك، ومو ن، وإيطاليا، واليا لندا، وإيران، والربتغال، ، والنرويج، وهو ، ومونتينيغروالعظمى، واليو
يالند (سيام)، والسويد، وتركيا، وأوروغواي.   ورومانيا، وروسيا، و

https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioRegulationsA.aspx?reg=2&be=S020200001E
https://www.itu.int/pub/R-REG
https://www.itu.int/en/join/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/wrc/index.asp
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx
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ويُدعى أعضاء االحتاد إىل االحتفال بذكرى إصدار لوائح الراديو من خالل تنظيم فعاليات وطنية ومن خالل (انظر 
R/RR110-itu.int/go/ITUwww.:(  

ستعمال العالمة   -   ؛على تويرت RR110#الوسائط االجتماعية 
  ؛4U1ITUستخدام الرمز الدليلي للنداء راديو اهلواة   -
  ؛”Thunderclap“املشاركة يف محلة   -
نشطتكم ذات الصلة بلوائح الراديو بغية نشرها  brpromo@itu.intإرسال تسجيالت فيديوية قصرية إىل العنوان   - تتعلق 

  ؛يف املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك
ا إطاره اليت سيقام يفاليت ينظمها االحتاد  2016 (WRS-16)لعام  ويةالعاملية لالتصاالت الرادياحللقة الدراسية حضور   -

لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة    ).www.itu.int/go/WRS-16الصادرة عن االحتاد (انظر  للوائح الراديواالحتفال 

___________  

http://www.itu.int/go/ITU-R/RR110
http://www.itu.int/go/WRS-16



