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

اية هذا العام ت /قطاع )CCIR( الذكرى السنوية التسعني للجان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديوصادف 
عايري التعاون العاملي من أجل إصدار لوائح وم شهادة على وهي، )R)-(ITU )1927-2017الحتاد  االتصاالت الراديوية

  امة للنظام اإليكولوجي الالسلكي.متكني التنمية املستد، ومن أجل عاملياً  وممارسات صاحلة ُتطّبق
من اإلدارات واهليئات التنظيمية الوطنية واهليئات التشغيلية وغريها من األطراف  خصصٍ تم 4000ويف الوقت احلاضر، مثة ما يزيد عن 

عمل  االتصاالت واملنظمات الدولية واإلقليمية واهليئات األكادميية من مجيع أحناء العامل، يشاركون يفصناعة الفاعلة األخرى يف قطاع 
اً) بشأن (جلان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو سابق الحتاد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية

ااستخكفاءة ع من قبيل  مواضي ، وانتشار املوجات الراديوية، وخصائص وأداء أنظمة االتصاالت دام موارد الطيف/املدار وإدار
الربية، ومحاية اجلمهور  نقلةاملت واخلدمةالبحرية  واخلدمةالطريان  واتصاالت خدمةالراديوية يف املستقبل، مبا فيها االتصاالت الثابتة، 

املالحة الراديوية، و  يوي للموقع، واالتصاالت الساتليةلكوارث، واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية، والتحديد الرادواإلغاثة يف حالة ا
  وم الفضاء، وعلم الفلك الراديوي.واستكشاف األرض، واألرصاد اجلوية، وعل

 ورشة العملمع  لرتادفمبقر االحتاد يف جنيف، بسويسرا،  2017نوفمرب  21لذكرى السنوية التسعني يف سيجري االحتفال و 
  .2019األقاليمية األوىل لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

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

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

 سامهوا مسامهة جليلة جبهودهم على مر سنوات طويلةوأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة كي أوجه الدعوة من خاللكم إىل هؤالء الذين 
ريخ    :ةسن  90  مدى  لىعجلان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية من اخلدمة يف تشكيل 

  ؛(IFRB) املوظفون السابقون يف مكتب االتصاالت الراديو وجلنة لوائح الراديو واللجنة الدولية السابقة لتسجيل الرتددات  -
ة صاالت الراديوية، مبا يف ذلك الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويالرؤساء السابقون للجان الدراسات يف قطاع االت  -

  .(CCIR) واالجتماع التحضريي للمؤمتر واللجنة اخلاصة وجلان الدراسات للجنة االستشارية الدولية السابقة للراديو

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CA/237  

 2017 أكتوبر 25

 
 

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

 
 

قطاع /(CCIR)  للجان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديولذكرى السنوية التسعني  االحتفال :املوضوع
  2017نوفمرب21، جنيف،(ITU-R)االتصاالت الراديوية

https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
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  امللحق
مج   مشروع بر

لذكرى السنوية التسعني للجان  ية الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولاالحتفال 
  )1927-2017للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية (

  التاريخ
ء  ورشة العمل األقاليمية األوىل لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األعمال التحضريية مع انعقاد  لرتادف، 2017نوفمرب  21الثال

  مبقر االحتاد، جبنيف، يف سويسرا. ،2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  املكان
  مبقر االحتاد، Popovقاعة 

Popov Room, ITU Headquarters, Place des Nations, 1211 Geneva, Switzerland 
مج   مشروع الرب

 االفتتاح – 16:00  •
  السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

  السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت
قطاع /للراديواالستشارية الدولية أمهية أنشطة جلان الدراسات التابعة للجنة  –حلقة نقاش  – 16:30  •

  النظام اإليكولوجي الالسلكي العاملي.ومتكني االتصاالت الراديوية ومسامهتها يف تشكيل 

  احملاورون
-  Mats Granryd، ة رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلاملدير العام ل(GSMA) (ًيؤكد الحقا) 
-  Aarti Hola، ا والشرق األوسط وإفريقيرابطة مشغلي السواتل يف أورو لالعامة  ةاألمين(ESOA) (ًتؤكد الحقا) 
-  Noel Curranالحتاد اإلذاعي األورويبل ، املدير العام (EBU) (ًيؤكد الحقا) 
-  Kitack Lim ،ة لمنظمة البحرية الدوليالعام ل األمني(IMO) (ًيؤكد الحقا) 
-  Fang Liu، نظمة الطريان املدين الدويلمل ةالعام ةاألمين (ICAO)  الحقاً) كد(تؤ 
-  Petteri Taalas،  ة نظمة العاملية لألرصاد اجلويللماألمني العام(WMO) (ًيؤكد الحقا) 
-  Tony Gray، ة رابطة االتصاالت احلرجاملدير التنفيذي ل(TCCA) (ًيؤكد الحقا) 
-  John Zuzek،  (يؤكد الحقاً) التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية) 7سا (رئيس جلنة الدراسات 
-  Peter Riedel،  ،الرئيس واملدير التشغيليRohde & Schwarz(ًيؤكد الحقا) ، 
-  Timothy S. Ellam،  رئيس االحتاد الدويل لراديو اهلواة(IARU) (ًيؤكد الحقا) 
-  Dominic HAYES ،(ًيؤكد الحقا) املفوضية األوروبية 
-  Harvey Liszt،  للفلك الراديوي وعلوم الفضاء الرتددات املعنية بتوزيعاللجنة أمني (IUCAF) (ًيؤكد الحقا) 
 حفل استقبال – 18:00  •

___________  


