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عقد ست  الساتلية  عن األنظمة لالتحاد إلكترونيةحلقات دراسية سلسلة من  ينظميسرني إبالغكم بأن مكتب االتصاالت الراديوية 

وستعتمد الحلقات على حضور خبراء معروفين من صناعة السواتل وأصحاب  سبتمبر إلى نوفمبر هذا العام. منإلكترونياً 

 ويناقشون المواضيع الرئيسية التالية: سيعرضونالذين  المعنيين بالخدمات الفضائيةالمصلحة 

 الحماية؟ إلى مر يدعو إلى الهلع أمهل األالساتلية: التي تتعرض لها األنظمة التداخالت 

 توقيت جنيف -بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  16:30إلى الساعة  15:00من الساعة  2020سبتمبر  16

المستجيبات -المرسالت تؤدي إلى استخدامالمحتويات اإلذاعية، أو توفير قد تؤثر حاالت التداخل على القياسات العلمية، أو تمنع 

وستنظر هذه  دون إذن أو تغيير معلومات تحديد المواقع والمالحة والتوقيت التي تقدمها سواتل المالحة الراديوية.الساتلية 

أدوار فهم  علىالحلقة الدراسية اإللكترونية في كيفية تأثير التداخل الضار على النظام اإليكولوجي الفضائي وستساعد المشاركين 

 .وطأته التخفيف منوأصحاب المصلحة المعنيين بالخدمات الفضائية في منع التداخل واالتحاد  منكل 

 التقديم الفعلي للخدماتدخول عصر األنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض: 

كتوبر  7  توقيت جنيف -بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  16:30إلى الساعة  15:00من الساعة  2020أ

التغلب على االضطرابات والظروف  ، تم خاللها2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام انعقاد  مرت أقل من سنة منذ

مشغلي لعروض تليه ، (WRC-19) 2019العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  المؤتمرقرارات لاستعراض سينّظم و . ةالصعب

بشأن اإلطار التنظيمي الجديد والوضع الحالي لهذه المشاريع، وسيسلط الضوء  ثةبمعلومات محدّ  سيزود المشاركينو  ،السواتل

ً التي تجري على المناقشات   والفوائد التي ستجلبها هذه األنظمة للمجتمع في المستقبل القريب. WRC-23لمؤتمر ل استعدادا

 km 36 000األنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض: عالم االبتكارات على ارتفاع 

 توقيت جنيف -بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  16:30إلى الساعة  15:00من الساعة  2020نوفمبر  11

اإلجراءات التنظيمية التي  عدد من تحديثو  جديدة نطاقات ترددبتوزيع  2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام قام 

، وست طلع الجمهور على تتعلق بالشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض. وستقدم العروض نظرة عامة عن هذه القرارات

ثري المناقشات االبتكارات واألولويات التي يتوخاها مشغلو السواتل للسنوات المقبلة في ضوء السياق الحالي المتغير، و  ست 

 .2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام بلة استعداداً المق

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد

 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد()ود عي أيضاً لحضور الحدث: المنتسبون إلى قطاع االتصاالت الراديوية 

 

 

 2020من سبتمبر إلى نوفمبر  ،الساتلية لالتحاد عن األنظمة إلكترونية دراسية سلسلة حلقات :الموضوع
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كبةالحضور وأنحاء العالم  جميعوستتيح الحلقات الدراسية اإللكترونية للمشاركين من  الوضع التقني والتنظيمي الحالي،  موا

أزمة فيروس كورونا عن  الناشئةعلى الرغم من القيود الساتلية والتطور واالتجاهات في هذه المجاالت المثيرة لالتصاالت 

 .لتيسير االطالع عليها الحقاً  في الموقع اإللكتروني للحدثوت نشر العروض والمناقشات  لوست سج   .(COVID-19) المستجد

الموقع هذه الحلقات الدراسية اإللكترونية في بأخرى ذات صلة مستجدات وست نشر المواعيد واألوقات المحددة باإلضافة إلى أي 

 جداولكم الزمنية.حفظ هذه المواعيد في  وندعوكم إلىالذي ي رجى منكم زيارته بانتظام.  اإللكتروني للحدث

 :webinars-R/sat-int/go/ITUwww.itu.//http: الموقع اإللكتروني للحدث

 التسجيل:

 والمشاركةن والهيئات األكاديمية. والحدث الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبي دعى إلى حضور 

يوصى بالتسجيل المسبق من خالل الموقع و مجانية. هي و أصحاب المصلحة المهتمين اآلخرينأمام جميع  أيضاً  مفتوحة

 .االفتراضي كلحجز مقعداإللكتروني المذكور أعاله 

 اللغات:

 ستجري العروض والمناقشات باللغة اإلنكليزية فقط.

، Jorge Ciccorossiالمعلومات بشأن هذه السلسلة من الحلقات الدراسية اإللكترونية، يمكنكم االتصال بالسيد  ولمزيد من

jorge.ciccorossi@itu.int. 

 من أجل نجاح هذه األحداث. الةالفعّ ومساهمتكم  مشاركتكمإلى تطلع أ

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش

 المدير

 :التوزيع

 في االتحاد إدارات الدول األعضاء -

 والمنتسبون إليه قطاع االتصاالت الراديوية أعضاء -

 الهيئات األكاديمية -
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