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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

  مقدمة  1

، يسعدين 2009 بعد جناح احللقة الدراسية املشرتكة األوىل بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد الدولية يف عام
 الطقس أحوال اقبةمر : اجلوية ألرصادا ألغراض الراديوي الطيف استخدامأن أدعوكم إىل املشاركة يف حلقتنا الدراسية الثانية بشأن "

. ويوجد مكتب التسجيل 2017أكتوبر  24و 23عقد يف مقر االحتاد جبنيف يومْي "، اليت من املخطط أن تُ Jا والتنبؤ واملناخ واملياه
  برcمج مؤقت. للعلم، ومرفق،. جنيف فارامبيه، شارع 2لالحتاد يف  )M(مبىن مونربYن مدخل  يف

وينظم هذه احللقة الدراسية االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية Jدف تقدمي معلومات عن استخدام ومواصلة 
 nدارة الصلة ذات األنشطةو الطقس واملياه واملناخ  أحوالتطوير األنظمة والتطبيقات الراديوية الفضائية واألرضية اليت تستعمل ملراقبة 

 (NMHS) يدرولوجيةواخلدمات اهل اجلوية لألرصاد الوطنية وترمي احللقة الدراسية إىل زYدة الوعي يف الدوائر .الراديوية دداتالرت  طيف
  .yمهية محاية الطيف املتعلق vألرصاد اجلوية واحلاجة املتزايدة إىل مشاركتها يف األنشطة الوطنية والدولية إلدارة الطيف

تطبيقات  مة عن استخدام الطيف الراديوي يفالدراسية إىل مديري الطيف ومديري االتصاالت احلكوميني حملة عاوستقدِّم احللقة 
األرصاد اجلوية املعاصرة وتطويرها يف املستقبل وستوضح ما هلذه اخلدمات من أمهية اجتماعية واقتصادية يف سياق حتقيق أهداف 

دويل الضوء أيضاً على طبعة جديدة من كتيب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/االحتاد ال التنمية املستدامة. وستسلط احللقة الدراسية
  لراديوي ألغراض األرصاد اجلوية".لالتصاالت بشأن "استخدام الطيف ا

  بر�مج احللقة الدراسية  2

  يتضمن امللحق معلومات أساسية ومشروع الربcمج.

  من:وخصصت صفحة إلكرتونية للمشاركني يف كلٍّ 

  rsm-wmo-itu-R/sg7-http://itu.int/go/ITU-17املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت: 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 املعممةالرسالة اإلدارية 

CA/234  
 2017 مايو 24

 
   وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةالدويل لالتصاالت  االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 

 االحتاداهليئات األكادميية املنضمة إىل و يه واملنتسبني إل

 
 

استخدام " احللقة الدراسية الثانية لالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن :املوضوع
، "@ا  والتنبؤ  الطقس واملياه واملناخأحوال مراقبة : ألرصاد اجلويةغراض االطيف الراديوي أل

 االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا،2017 أكتوبر  24-23

   

http://itu.int/go/ITU-R/sg7-itu-wmo-rsm-17
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  .WMO2017-http://wis.wmo.int/page=ITUاملوقع اإللكرتوين للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية: 

  إىل جانب برcمج تفصيلي والعروض.وسينشر يف أقرب وقت ممكن مزيد من املعلومات التفصيلية 

  جهات االتصال:

 قطاع االتصاالت الراديوية،ستشار يف دائرة جلان دراسات م، السيد فادمي نوزدرين يف االحتاد الدويل لالتصاالت

  مكتب االتصاالت الراديوية
  vadim.nozdrin@itu.int الربيد اإللكرتوين:

 16 60 730 22 41+ اهلاتف:

  أنظمة املعلومات واالتصاالتديفيد توماس، رئيس شعبة السيد يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  dthomas@wmo.int الربيد اإللكرتوين:

 41 82 730 22 41+  اهلاتف:

  وسُتعقد احللقة الدراسية vللغة اإلنكليزية فقط.

  التأشرية/اإلقامةمتطلبات احلصول على مشاركة/ال  3

. (DFP)  ينةاملعحصرًا عن طريق جهات االتصال  اخلطجري على إلزامي يف أحداث قطاع االتصاالت الراديوية وي التسجيل
، التسجيل إجراءات مجيعاتصال تتوىل مسؤولية  جهةطلب من كل عضو من أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية تعيني   وقد

ية أن تقدم أيضًا عن طريق جهات االتصال املعينة أثناء عمل ذلك طلبات دعم احلصول على التأشرية اليت ينبغي  يف  ماب
. وعلى األفراد الذين يرغبون يف التسجيل يف أي من أحداث قطاع االتصاالت الراديوية االتصال مباشرًة اخلطالتسجيل على 

 حبقوق  حمميةوية (الت الراديلقطاع االتصا املعينةاالتصال  جهاتاالطالع على قائمة  وميكنلكيا�cم.  املعينةاالتصال  جبهة
أشرية واإلقامة على الت احلصولحدث ومتطلبات دعم ال  يف التسجيل) إىل جانب معلومات تفصيلية عن TIES  اخلدمةالنفاذ إىل 

  التايل:  املوقع  ذلك يف إىل  الفنادق وما  يف

 R/information/events-www.itu.int/en/ITU    

يف إطار املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، يرجى االتصال  (NMHS)واخلدمات اهليدرولوجية  اجلوية لألرصاد الوطنية لدوائراولتسجيل 
  vلسيد ديفيد توماس (انظر أعاله).

  املنح  4

إقرارًا vملصاعب اليت تواجهها البلدان ذات الدخل املنخفض، يقدم االحتاد الدويل لالتصاالت منحة جزئية واحدة لكل بلد 
. ويلخص إجراء طلب احلصول على املنح على (LDC)مستحق، مع إعطاء األولوية للطلبات الواردة من أقل البلدان منوًا 

  التايل:  النحو

R/information/events/Pages/Fellowships.aspx-http://www.itu.int/en/ITU 

https://wiswiki.wmo.int/ITU-WMO2017
mailto:vadim.nozdrin@itu.int
mailto:dthomas@wmo.int
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/Pages/Fellowships.aspx
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  امللحق

  ورقة معلومات أساسية

ائي يتبني األزمة االقتصادية العاملية األخرية الدور احلاسم الستخدام املوارد الطبيعية احملدودة من قبيل الكتلة األحيائية والغالف األح
نه yواملوارد املعدنية واملياه استخداماً يتسم vلكفاءة واإلنتاجية من أجل حتفيز التنمية االقتصادية املستدامة. وقد ُوصف تغري املناخ 

عصرc". وأصبح �ثريه vلفعل واضحًا وسيتضاعف مبرور الوقت إن ُترك دون معاجلة. وهناك أدلة علمية دامغة  يف"التحدي املهم 
على أن تغري املناخ سيهدد النمو االقتصادي ورخاء جل البلدان ورفاهها االجتماعي يف األجل الطويل وسيهدد كذلك عيش الفئات 

  .السكانية األكثر ضعفاً 

واالتصاالت الراديوية بوجه خاص أدوات أساسية ملكافحة تغري املناخ. وتشمل  (ICT)ومتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ا�االت املتوقعة يف هذا السياق: عمليات الرصد املستمر واملراقبة طويلة األجل للنشاط الشمسي من أجل حتسني معرفتنا وفهمنا 

الشمس على بيئة األرض مبا فيها املناخ؛ وعمليات الرصد املستمر من أجل توصيف التغريات  منطيسي لتأثري اإلشعاع الكهرمغن
الطارئة على الغالف اجلوي واحمليطات وسطح األرض واستخدام هذه املعلومات لتحديد مناذج تغري املناخ؛ وعمليات الرصد املستمر 

اته شرطان ئة وصحة اإلنسان. وأُقر yن تقييم تغري الغطاء األرضي وفهم ديناميعلى البي هللتغري الذي يطرأ على طبقة األوزون وآ�ر 
أساسيان لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وبرامج محاية البيئة واألمن الغذائي وتغري املناخ والربامج اإلنسانية. وتساهم أنظمة 

لقطبية واأل�ار اجلليدية ا اجلليدية كربون وتغري اجلليد يف الغطاءاتوالساتلية يف مراقبة انبعا�ت ال األرضيةاالتصاالت الراديوية 
  وتغريات درجة احلرارة.

أواخر  سنة، كان هناك تعاون وشراكة مثمران بني الوكالتني العامليتني لألرصاد اجلوية واالتصاالت منذ بدايتهما يف 140وألكثر من 
دويل لالتصاالت اجلوية لتصبحا على التوايل االحتاد ال لألرصاد الدولية واملنظمة القرن التاسع عشر حتت امسْي االحتاد الدويل للربق

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف مخسينيات القرن العشرين. ولئن كانت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تركز جهودها على تلبية 
اهليدرولوجيا، راديوية من أجل التطبيقات املقيَّسة للطقس واملناخ و الرتددات الاالحتياجات من املعلومات البيئية وما يقابلها من طيف 

يت تسمح على الطيف الراديوي، يوزع الرتددات الراديوية الالزمة الاملشرفة  ةالدوليهليئة ا هفإن االحتاد الدويل لالتصاالت، بوصف
 مراقبة املناخ والتنبؤ به يف واستخدامهاتداخل،  بدون والفضائية) بتشغيل التطبيقات الراديوية وأنظمة االتصاالت الراديوية (األرضية
  ها.واستشعار ورصد أحوال الطقس واإلنذار املبكر vحتمال حدوث الكوارث 

فر د اجلوية لضمان تو احتياجات املنظمة العاملية لألرصااالحتاد اليت ينظمها وقد راعت املؤمترات العاملية املتعاقبة لالتصاالت الراديوية 
 ومحاية نطاقات الرتددات الراديوية الالزمة ألدوات رصد الغالف اجلوي والعناصر البيئية األخرى، من قبيل املسابري الراديوية ورادارات

  حتديد أحوال الطقس والرYح وأجهزة السرب vألشعة حتت احلمراء واملوجات الصغرية احملمولة يف الفضاء.
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  مشروع الرب�مج

 املوضوع الوقت

 2017أكتوبر23

 االفتتاح 10.00-9.30

 االحتاد الدويل لالتصاالت 

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

 النظام الدويل إلدارة الطيف–االحتاد الدويل لالتصاالت 12.00-10.30

  املبادئ الرئيسية إلدارة الطيف: 
تسجيل، الراديوية، لوائح الراديو، مبادئ الاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، أنشطة قطاع االتصاالت 

 جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية

 لقطاع االتصاالت الراديوية7أنشطة جلنة الدراسات 

 نظام الرصد العاملي املتكامل، القيمة ا�تمعية واالقتصادية–املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 15.30-14.00

 ت الراديويةالدور األساسي للرتددا 

 اخلدمة الساتلية لألرصاد اجلوية 17.30-16.00

 منصات مجع البياcت 

 نظرة على التطبيقات احلديثة 

 2017أكتوبر24

 االستشعار النشط واملنفعل 10.30-09.00

 التطوير يف املستقبل 

 رادارات األرصاد اجلوية 12.30-11.00

 التهديدات احلالية 

 املستقبلالتطوير يف 

 اجلويةاألرصادمساعدات خدمة 15.30-14.00

  الصواعق 
  املسابري الراديوية

 األحوال اجلوية الفضائية

  2023و 2019قضاY املؤمترين العامليني لالتصاالت الراديوية لعامْي 17.30-16.00

 امتختاال 18.00-17.30

___________  
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