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حللقة ايسر مكتب االتصاالت الراديوية +الحتاد أن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه الرسالة اإلدارية املعممة، إىل حضور 
الدويل مركز جنيف اليت سينظمها االحتاد يف كل من  WRS)-(18 2018الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام 

  .2018ديسمرب  7إىل  3من  يف جنيف االحتاد مقرو  (CICG) للمؤمترات

راسية اإلقليمية وهي مكملة لدورة احللقات الدكل سنتني،   (WRS)وينظم االحتاد احللقات الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية 
استعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية، كما تتناول احللقات الدراسية العاملية  تتناولو  .(RRS)لالتصاالت الراديوية 

  الصادرة عن االحتاد. بصورة خاصة تطبيق أحكام لوائح الراديو

  :للحدث التايل لكرتويناإلوقع توفرها يف امل فور 2018وسُتنشر املعلومات التفصيلية عن احللقة الدراسية العاملية لعام 

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

  الرب�مج

  ):مللحقايف جزأين (انظر  2018سُتنّظم احللقة الدراسية العاملية لعام 

 (WRS-18) 2018لعام  لحلقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديويةل ةاجللسات العام  1
  )2018ديسمرب  4-3(

يوم الثال.ء  17:00ديسمرب وستنتهي يف الساعة  3يوم اإلثنني  09:30ستبدأ اجللسات العامة للحلقة الدراسية يف الساعة 
خدمات  الصادرة عن االحتاد واجتاهات لوائح الراديو +التصاالت الراديوية وتطبيقوستتناول مسائل عامة متعلقة ديسمرب.   4

ت الراديوية جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاال التعريف _نشطةوستشمل أيضاً  .االتصاالت الراديوية املختلفة
(RA)  واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية(WRC) الت إىل أحدث املعلومات املستمدة من ورش العمل األقاليمية لالحتاد مع إحا

  ).irwsp-19-R/wrc-www.itu.int/go/ITU(متاحة يف  2019بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CA/240  
 2018 يونيو 15

 
 

   إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد)(وُدعي أيضاً حلضور احلدث: 

 
 

اليت ينظمها االحتاد الدويل  WRS)-(18 2018احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام  :املوضوع
 )2018ديسمرب7-3لالتصاالت (جنيف،
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  )2018ديسمرب  5-7ورش العمل ( - 2018 لعام لالتصاالت الراديويةاحللقة الدراسية العاملية   2

يوم األربعاء  09:00) من الساعة األرضسُتعقد ورش العمل للحلقة الدراسية (جلسات متوازية للخدمات الفضائية وخدمات 
مما ميّكن املشاركني من إعداد جدوهلم الزمين تبعًا الهتماماlم، +لتناوب ، ديسمرب 7يوم اجلمعة  17:00ديسمرب حىت الساعة  5

كتساب +لمشاركني لورش العمل هذه  وستسمح. واجللسات العمليةبني اخلدمات الفضائية وخدمات األرض وبني احملاضرات 
وفرها مكتب نشورات اإللكرتونية اليت يوامل وقواعد البياoت الربجميات وبشأنإجراءات التبليغ لدى االحتاد  بشأنخربة عملية 

  وسُتنظم جلسات مصممة حسب احلاجة لكل من املستعملني املبتدئني واملتقدمني. 1.ألعضاء االحتاداالتصاالت الراديوية 

معلومات جديدة  للحدث وسيجري حتديثه كلما توفرت  سيتاح برoمج تفصيلي ألحداث احللقة الدراسية يف املوقع اإللكرتوينو 
  و معّدلة.أ

  الرتمجة الشفوية والبث الشبكي

لالحتاد. واملشاركون  +للغات الرمسية الست اجللسات العامة للحلقة الدراسيةستتوفر الرتمجة الشفوية ووسائل البث الشبكي يف 
االتصاالت  حساب يف خدمة تبادل معلوماتيلزم ، ومع ذلك، الستخدام مرفق البث الشبكي احلدث ليسوا حباجة إىل التسجيل يف

(TIES) .الحتاد+ 

لن يتم توفري الرتمجة و  يف جمموعات منفصلة تبعًا لالحتياجات اللغوية والوسائل املتاحة. للحلقة الدراسية عملالورش تعقد سو 
  الشفوية أو البث الشبكي خالل ورش العمل.

  واملواد الداعمةالو�ئق 

" وستتاح الوuئق واملواد استعمال وuئق ورقية "بدون 2018العاملية لالتصاالت الراديوية لعام احللقة الدراسية جري تس
  الداعمة من خالل:

  )، أو(TIES)حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يلزم املوقع اإللكرتوين للحدث (  -
  يف موقع احلدث. USBتزويد املشاركني مبفاتيح   -

مراعاة جمموعة  مع ،أثناء ورش العمل، يُدعى املشاركون إىل إحضار حواسيبهم احملمولة املتوقع العملي ونظرًا إىل حجم التدريب
  املواصفات الدنيا املبينة يف املوقع اإللكرتوين للحلقة الدراسية.

  العمليةالتسجيل واملعلومات 

ُيدعى إىل حضور هذه احللقة الدراسية الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبون إليه واهليئات 
  األكادميية املنضمة إىل االحتاد. واملشاركة يف احللقة الدراسية جمانية ملمثلي هؤالء األعضاء.

للتسجيل يف أحداث قطاع  (DFP)من خالل جهات االتصال املعينة  حصرwً  على اخلطحلضور هذا احلدث تسجيل وسيجري ال
احلدث  طالع على قائمة جهات االتصال املعينة إىل جانب معلومات تفصيلية عن التسجيل يفوميكن اإل .االتصاالت الراديوية

. R/information/events-www.itu.int/en/ITU :يف املوقع التايل وغري ذلك ومتطلبات دعم التأشرية واإلقامة يف الفنادق،
ولالستفسار بشأن التسجيل حلضور هذا احلدث، يرجى االتصال بوحدة التسجيل يف أحداث قطاع االتصاالت الراديوية +ستعمال 

  .R.Registrations@itu.int-ITUعنوان الربيد اإللكرتوين 

                                                            

جل الوطين سالألغراض التدريب وملقارنة حمتو�ت  حملطات األرض يشجع املشاركون على إحضار مقتطفات من سجالت الرتددات الوطنية  1
  الراديوية. لبيا)ت املتعلقة &حملطاتا نسقعلى  طالع اإلداراتإو تدريب الهذا من شأنه أن ييسر و مبحتو�ت السجل األساسي الدويل للرتددات. 

http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
mailto:ITUR.Registrations@itu.int
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  امللحـق

  (WRS-18) 2018ملية لالتصاالت الراديوية لعام العا للحلقة الدراسية األويل الرب�مج
  )www.itu.int/go/WRS-81(سيتاح بر�مج تفصيلي يف املوقع اإللكرتوين 

 اإلثنني
 ديسمرب 3

 الثال�ء
 ديسمرب 4

 األربعاء
 ديسمرب 5

  اخلميس
 ديسمرب 6

  اجلمعة
  ديسمرب 7

 جلسات الصباح

 افتتاح احللقة الدراسية ومسائل عامة
  عن االحتاد؛ أساسية معلومات   -
  هيكل قطاع االتصاالت الراديوية  -
ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ومجعية االتصاالت ا   -

  جلان الدراسات و الراديوية
  لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية   -

للخدمات الفضائية اإلطار التنظيمي
  التصاالت الراديويةل

  اللوائح الدولية للمدار/الطيف  -
  اخلدمات املخططة وغري املخططة  -
  إجراءات التنسيق والتبليغ  -
 التداخل الضار  -

 ورش عمل
  اخلدمات الفضائية

 ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

 ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل 
 األرضخدمات 

 جلسات بعد الظهر

 خلدمات االتصاالت الراديوية لألرض اإلطار التنظيمي
  خطط الرتددات   -
  إجراءات التنسيق والتبليغ  -
  التداخل الضار  -
  املراقبة الدولية  -
 اجتاهات اخلدمة املتنقلة واخلدمة اإلذاعية  -

اجللسات العامة
  تطبيق أحكام لوائح الراديو

االتصاالت الراديوية منشورات مكتب 
وأدوات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت (املقدمة، والنشرة اإلعالمية 
الدولية للرتددات، والربجميات، وقواعد 

  البيا
ت وغريها)

  :نبذة عامة عن ورش العمل
 اخلدمات الفضائية  -

 خدمات األرض  -

 ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

 ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

 ورش عمل
 خدمات األرض

  ورش عمل
 اخلدمات الفضائية

  ورش عمل 
 خدمات األرض

___________  

http://www.itu.int/go/WRS-18
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