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2005فرباير  4   النشرة اإلدارية
CA/147  

   

   وإىل مجهورية إيران اإلسالمية1إىل الدول األعضاء يف االحتاد من اإلقليم 
   هذه الدول األعضاءوإىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية من

  
  

، يف صدد الدورة الثانية 2005 يوليو 4-8يف جنيف،  (IPG)االجتماع األول لفريق التخطيط بني الدورتني   : املوضوع
 يف 3 و1للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف أجزاء من اإلقليمني 

  )2006 الراديوية لعام املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت  (MHz 862-470 وMHz 230-174نطاقي التردد  
  
الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف أجزاء من يف   1.

قليمي مبوجب قرر املؤمتر اإل) 2004 مايو 10-28جنيف،   (MHz 862-470 وMHz 230-174 يف نطاقي التردد  3 و1اإلقليمني 
 أن ينشئ فريقاً للتخطيط بني الدورتني يكون باب املشاركة فيه على نفس أساس املشاركة يف املؤمتر اإلقليمي   COM5/1قراره 

املرفق انظر  (COM5/1 يف القرار يقرر من 1وترد اختصاصات فريق التخطيط بني الدورتني يف الفقرة    . لالتصاالت الراديوية
ووفقاً لقرارات املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت  . COM5/1 بالقرار  1وترد أساليب عمله يف امللحق    ) ية هلذه النشرة اإلدار  1

فريدريش  . رئيساً للفريق مع تعيني السيد أ) مجهورية إيران اإلسالمية(آراسته .  مت تعيني السيد ك2004الراديوية لعام 
  .نواباً للرئيس ) املغرب  (غازي . والسيدة أ ) اجلزائر (ني جيمات. والسيد س)  أرمينيا( نالبنديان  . والسيد أ) السويد(

 10 ملدة أقصاها  2006 وفرباير 2005 سيعقد فريق التخطيط بني الدورتني اجتماعني يف يوليو COM5/1ووفقاً للقرار   2.
ام به يف كل  وستوزع هذه الفترة بالطريقة املالئمة على االجتماعني حسب نطاق وحجم العمل الذي يتعني القي   . أيام عمل
 8,30ويبدأ التسجيل الساعة  . 2005 يوليو  4-8وسيعقد االجتماع األول لفريق التخطيط بني الدورتني يف جنيف من   . اجتماع

وستجري أعمال االجتماع بلغات االحتاد الرمسية اخلمس املستعملة داخل      .  يف يوم االفتتاح 9,30بينما يبدأ االجتماع الساعة   
  .منطقة التخطيط

رد مشروع جدول أعمال اجتماع فريق التخطيط بني الدورتني، الذي اقترحه فريق التوجيه التابع لفريق  وي  3.
  .  هلذه النشرة اإلدارية2املرفق  التخطيط، يف 

وينبغي تقدمي املسامهات إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية، ويستحسن أن يكون ذلك يف شكل إلكتروين على العنوان   .4
int.itu@06-04rrc-ripgل بإتاحة هذه املسامهات عن طريق شبكة الويبللقرار 1ووفقاً ملا جاء يف امللحق . ، وهو ما يعج 

COM5/1 سيكون املوعد النهائي لتقدمي املسامهات إىل فريق التخطيط وفقاً للحدود الزمنية الواردة يف القرار ITU-R 1-4 وهو ،
 بغية ترمجتها إىل لغات ،2005 أبريل 4موعد ال يتجاوز يعين أن هذه املسامهات جيب أن ترد إىل مكتب االتصاالت الراديوية يف  ما

  .العمل اخلمس املستعملة يف منطقة التخطيط

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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فقط وتوزع يف بداية    باللغة األصلية  2005 يونيو 27وستنشر املسامهات اليت يتلقاها املدير بعد ذلك التاريخ ولكن قبل        
)  2005 يونيو  27أي الوثائق اليت ترد بعد      ( وستبذل األمانة كل اجلهود املمكنة لتجهيز املسامهات املتأخرة األخرى             .  االجتماع

 ITU-R 1-4ولعلكم تالحظون أن القرار   . وإتاحتها يف يوم االفتتاح؛ ولكنها ال تستطيع أن تضمن توفرها عند افتتاح االجتماع             
  .  أن املسامهات اليت ال تتاح للمشاركني يف يوم افتتاح االجتماع ال حتظى بالدراسة             ينص على 

وتوخياً لتسوية أي مسائل قد تنشأ فيما يتعلق باملسامهات ينبغي أن تتضمن صفحة الغالف لكل مسامهة اسم مقدم املسامهة  
  .ورقم الفاكس واهلاتف وعنوان الربيد اإللكتروين 

الت الراديوية من وضع الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بالوثائق وتنظيم االجتماع أكون ممتناً   ولتمكني مكتب االتصا  5.
بأسرع ما  ) 6600 730 22 41+:  رقم الفاكس(لكم لو أرسلتم إيلّ قائمة باملشاركني من طرفكم مبوجب خطاب أو فاكس   

بواقع    (3املرفق    ستمارة التسجيل املستنسخة يف        وينبغي استكمال بيانات ا      . 2005 يونيو    4موعد ال يتجاوز    ميكن، ولكن يف  
ونظراً للتجديدات اجلارية يف مركز جنيف للمؤمترات الدولية سيعقد اجتماع            . وتقدميها مع هذه القائمة     )  نسخة لكل مشارك  

.   مقعدا240ًها   وسعت) برج االحتاد، الطابق الثاين حتت األرض          ( يف مقر االحتاد      (B)فريق التخطيط بني الدورتني يف القاعة باء        
وباإلضافة إىل ذلك سيتم جتهيز القاعة ألف              .  مقاعد على األكثر يف القاعة باء         3ويعين ذلك أنه سيتاح لوفد كل دولة عضو           

(A) ) 80 ًولذلك سيتم استيعاب جانب من املشاركني          . بأجهزة استماع ملتابعة مداوالت االجتماع اجلارية يف القاعة باء           ) مقعدا
 3ويرجى من املشاركني من الدول األعضاء الذين يعتزمون إرسال أكثر من           ) . وخاصة أعضاء الوفود الكبرية    (يف القاعة ألف  

  . مشاركني وضع ترتيبام اخلاصة لتحديد األشخاص الذين سيجلسون يف القاعة باء أو القاعة ألف               

 وقد وافق عدد من الفنادق يف   .املنظمة املعنية تكاليف السفر واإلقامة يف جنيف للمشاركني         /وتتحمل اإلدارة    6.
وميكن    .  واملناطق احمليطة ا عرض أسعار تفضيلية ألعضاء الوفود املشاركة يف مؤمترات واجتماعات االحتاد                    جنيف 
انظر   (املعلومات اخلاصة بقائمة هذه الفنادق وإجراءات حجز الغرف يف موقع االحتاد يف شبكة الويب               على  احلصول

html.index/travel/int.itu.www://http .(  

واعترافاً باالحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً من منطقة التخطيط سيقدم االحتاد منحة واحدة لكل بلد واحد من     7.
. لتغطية أسعار الوجبات واملصروفات النثريةبالدرجة السياحية وبدالً يومياً  )  ذهاب وعودة ( أقل البلدان منواً تغطي تذكرة سفر  

انظر  (ويرجى من املشاركني املؤهلني هلذه املنح استكمال االستمارة اخلاصة    .  وسيقوم االحتاد بترتيب اإلقامة ودفع نفقاا   
  .2005 مايو  15وتقدميها قبل ) 4املرفق 

وجيب . دخول سويسرا وقضاء أي فترة فيها  ونذكركم بأنه يتعني على مواطين بعض البلدان احلصول على تأشرية ل     8.
الذي ميثل سويسرا يف بلدكم أو يف أقرب مكتب إىل    ) السفارة أو القنصلية(تقدمي طلب التأشرية واحلصول عليها يف املكتب  

ويف حالة مواجهة أي مشاكل ميكن لالحتاد، بناء على طلب رمسي من   . بلد املغادرة يف حالة عدم وجود مكتب يف بلدكم 
  .دارة أو الشركة اليت متثلوا، أن يتصل بالسلطات السويسرية املعنية لتسهيل إصدار التأشرية   اإل

وجيب أن حتدد هذه الرسالة اسم ووظيفة    . وينبغي تقدمي طلبات التأشرية طي رسالة رمسية من اإلدارة أو الشركة اليت متثلوا    
وجيب أن تصحب الرسالة . ر اجلواز وتاريخ اية صالحيته  املشارك وتاريخ ميالده ورقم جواز سفره وكذلك تاريخ إصدا   

صورة فوتوغرافية جلواز السفر واستمارة تسجيل مستكملة وجيب إرسال كل ذلك بالفاكس إىل وحدة الوثائق واالجتماعات       
 ويرجى).  6600 730 22 41+رقم الفاكس (كوشر . السيدة ل:  باسمV.434يف قطاع االتصاالت الراديوية، املكتب 

  . مالحظة أن االحتاد حيتاج إىل أسبوع على األقل لتجهيز كل األوراق املطلوبة إلصدار التأشرية  

http://www.itu.int/travel/index.html
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الشخص املسؤول (ومكتب االتصاالت الراديوية حتت تصرفكم للرد على أي أسئلة تتعلق ذه النشرة اإلدارية     9.
:  ، الربيد اإللكتروين +14 22 730 5325: السيد ترايكو غافريلوف، رقم اهلاتف: مكتب االتصاالت الراديوية يف

int.itu@gavrilov.(  

  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  
  

  )COM5/1القرار (اختصاصات فريق التخطيط بني الدورتني   1  :املرفقات
  مشروع جدول األعمال  2  
  *استمارة تسجيل   3  
  * املنحةاستمارة  4  

  
  
  . صادران باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط لتسهيل جتهيز هذه االستمارات4 و3يرجى مالحظة أن املرفقني    *
  
  
  
  
  
  
 
  

  :التوزيع 

  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
  أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  -
  اإلجرائية/واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية رئيس ونواب رئيس جلان دراسات االتصاالت الراديوية   -
  رئيس ونواب رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية     -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر    -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت       -
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  CA/147 للنشرة اإلدارية 1املرفق 
  COM5/1القرار 

  األنشطة اجلارية بني الدورتني فيما يتعلق بإجناز عمليات التخطيط املطلوبة
  بناء على طلب الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

  )2004جنيف، (
  

  ، )2004  جنيف، (إن الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها     

أا اعتمدت مبادئ وأساليب التخطيط ومعلمات ومعايري التخطيط وتشكيالت الشبكة اليت يتعني استعماهلا مجيعاً     )  أ 
  ؛ )2003املعدل يف  (1185يف إنشاء خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف منطقة التخطيط املشار إليها يف قرار الس 

   ميغاهرتز     230-174 التقاسم بني اخلدمات وداخل اخلدمة الواحدة يف نطاقي التردد  أا حددت أيضاً  )ب
   ميغاهرتز؛   862-470و

) 2انظر امللحق  (أنه يتعني على اإلدارات أن تقدم متطلباا املتعلقة باإلذاعة الرقمية قبل املواعيد النهائية احملددة            ) ج 
  لدورة؛باستعمال النسق الذي وضع وفقاً لقرارات هذه ا

أنه يتعني على اإلدارات تقدمي املتطلبات املتصلة خبدماا اإلذاعية القائمة واملخططة والبيانات املتصلة باخلدمات             ) د  
  ؛ )2انظر امللحق  (األولية األخرى قبل املواعيد النهائية احملددة 

  وإذ تالحظ  
ملؤمتر استناداً إىل املعلومات املشار إليها يف الفقرات أن احلاجة تقوم إىل االضطالع بأنشطة التخطيط الالزمة بني دوريت ا

  ،2أعاله وفقاً للجدول الزمين يف امللحق إذ تضع يف اعتبارها     من )ود) وج)  وب) أالفرعية 
  وإذ تالحظ كذلك  

أن اإلدارات واملنظمات اإلقليمية سوف تستحدث برجميات التخطيط وتقدمها إىل مكتب االتصاالت الراديوية          )  أ 
(BR) ؛ 2004 سبتمرب  1 قبل  
  أن املكتب حيتاج إىل فحص واختبار هذه الربجميات قبل إدماجها يف جمموعة برجمياته،        )ب

  وإذ تعترف    
 (PPT)تنص على إنشاء فريق ملشروع التخطيط ) 2003املعدل يف  (1185 يف قرار الس يقرر من 5بأن الفقرة   )  أ 

  للقيام بأنشطة التخطيط؛ 
 من دستور االحتاد تتحملها، عمالً بالرقم  43اليت تتكبدها املؤمترات اإلقليمية املشار إليها يف الرقم بأن النفقات   )ب

159E  من الدستور، مجيع الدول األعضاء يف املنطقة املعنية وفقاً لفئة مسامهتها،  28 من املادة   
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  تقرر   
 نفس أساس املشاركة يف املؤمتر اإلقليمي    ، تكون املشاركة فيه على   1 (IPG)أن تنشئ فريق ختطيط بني الدورتني    1

  :لالتصاالت الراديوية وتكون له االختصاصات التالية  
رصد األنشطة اجلارية بني الدورتني يف صدد صياغة مشروع اخلطة واإلشراف على أنشطة جمموعة عملية    )  أ 

  ؛ )وعات املعنيةاليت تتألف من مكتب االتصاالت الراديوية يساعده خرباء ترشحهم ام  (التخطيط 
مراعاة نتائج املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تقوم ا اإلدارات يف حالة تقدميها إىل فريق التخطيط         )ب

  بني الدورتني؛ 
استعراض نتائج عملية التخطيط ومشروع اخلطة والقيام، حسب االقتضاء، بإعطاء تعليمات إىل جمموعة عملية         ) ج 

   للقيام باألنشطة الالحقة؛ 2عديالت الالزمةالتخطيط إلدخال الت
مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت طلبتها الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية                       ) د  

، يف حالة   )[COM4/7] و[COM4/6] و[COM4/5] و[COM4/4] و[COM4/3] و [COM4/2]انظر القرارات   (
  ها لتحسني سري عملية التخطيط؛      توفرها، بغية تنفيذ    

إعداد تقرير بعد كل اجتماع من اجتماعات فريق التخطيط بني الدورتني، يشمل نتائج عملية التخطيط       )   ه
ومشروع اخلطة، إلرساله إىل اإلدارات للتعليق عليه مبجرد صدوره؛ وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً اقتراحات        

   قد يكون ضرورياً لتحقيق أهداف عملية التخطيط؛ إىل اإلدارات بشأن أي إجراء مالئم
القيام، حسب االقتضاء، باستعراض وتنقيح نطاق األنشطة اجلارية بني الدورتني وجدوهلا الزمين املعروضني يف        )  و

 مع مراعاة أعمال الفريق وجمموعة عملية التخطيط بشرط أالّ تؤثر هذه التغيريات بأي حال على     2امللحق 
ين العام لألنشطة اجلارية بني الدورتني وحق اإلدارات يف موضوع تاريخ تقدمي املعلومات   اجلدول الزم

  الذي سيؤخذ يف االعتبار؛) املتطلبات والبيانات (
أن يرأس فريق التخطيط بني الدورتني خبري ميثل إحدى الدول األعضاء يف االحتاد من منطقة التخطيط يساعده أربعة      2

  هم جمموعة إقليمية؛ نواب للرئيس ميثل كل من 
  ؛1أن يعمل فريق التخطيط بني الدورتني وفقاً ألساليب العمل الواردة يف امللحق    3
  ؛(RPG)اإلجرائي /أن يعمل فريق التخطيط بني الدورتني بالتعاون الوثيق مع الفريق التنظيمي   4
ق التخطيط بني الدورتني يف ميزانية    فرنك سويسري اليت يتكبدها فري 100 738أن تدخل التكاليف التقديرية البالغة    5

  األنشطة اجلارية بني الدورتني، 
  : تكلف األمني العام مبا يلي   

عرض هذا القرار على الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية مع اإلشارة إىل أن هذا القرار             1
  هو ألغراض العلم فقط خارج منطقة التخطيط؛

لنهائية ألعمال فريق التخطيط بني الدورتني، مبا يف ذلك مشروع اخلطة، إىل الدورة الثانية للمؤمتر        تقدمي النتائج ا  2
  اإلقليمي لالتصاالت الراديوية، 

  :تكلف األمني العام كذلك مبا يلي   
   الختاذ اإلجراء الالزم حسب االقتضاء؛   2004عرض هذا القرار على الس يف دورته لعام    1

__________________ 
  ). 2003املعدل يف  (1185ميثل هذا الفريق فريق مشروع التخطيط املذكور يف قرار الس    1
  .ي تغيري يف متطلبات اإلدارات دون موافقة مسبقة منها ال يشمل هذا التعديل أ   2
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وفريق التخطيط بني الدورتني باملعلومات كل ثالثة أشهر عن املصروفات اليت يتكبدها االحتاد بسبب      تزويد اإلدارات    2
  األعمال اجلارية بني الدورتني؛ 

  العمل على أن تستند املعلومات، عند توفرها، إىل عملية شفافة ومفتوحة لتسجيل الزمن،    3
  :تكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية مبا يلي     

  الترتيبات الالزمة النعقاد اجتماعات فريق التخطيط بني الدورتني وتزويده بكل التسهيالت واملعلومات الالزمة؛                              اختاذ     1
تتألف من موظفي مكتب االتصاالت الراديوية مبساعدة خرباء        ) 3انظر امللحق     (3إنشاء جمموعة لعملية التخطيط    2

  ؛ 4ترشحهم اموعات املعنية 
 منحة لكل إدارة من إدارات أقل البلدان منواً لتشارك يف اجتماعات فريق التخطيط بني  العمل إن أمكن على تقدمي  3

  الدورتني يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية املتوخاة لألعمال اجلارية بني الدورتني؛   
، باملساعدة الالزمة لكي  تزويد اإلدارات، وخاصة إدارات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية   4

  تستعد للدورة الثانية يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية املتوخاة لألعمال اجلارية بني الدورتني؛ 
 أعاله إىل الدول األعضاء يف االحتاد املنتمية إىل منطقة التخطيط  تقرر من )ه1إرسال التقارير املشار إليها يف الفقرة   5

رها، مبا يف ذلك التقرير النهائي، قبل بداية أعمال الدورة الثانية للمؤمتر اإلقليمي بشهرين على األقل         بأسرع ما ميكن بعد صدو 
  للنظر فيها واختاذ اإلجراءات املطلوبة حسب االقتضاء؛  

ورش عمل إعالمية إقليمية لتقدمي املساعدة إىل اإلدارات يف أعماهلا       /اختاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم اجتماعات    6
  لتحضريية أثناء الفترة بني الدورتني وللدورة الثانية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية،  ا

  تدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت    
ورش عمل إعالمية إقليمية لتقدمي املساعدة إىل اإلدارات يف أعماهلا التحضريية أثناء          /إىل اختاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم جلسات   

  ورتني وللدورة الثانية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية، الفترة بني الد
  تدعو  

إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية من منطقة التخطيط اليت يغطيها املؤمتر اإلقليمي          1
  لالتصاالت الراديوية إىل املشاركة بنشاط يف اجتماعات فريق التخطيط بني الدورتني؛  

  ). 2انظر امللحق  (دول األعضاء إىل ترشيح نقطة اتصال ألعمال فريق التخطيط بني الدورتني   إدارات ال  2
  
  

 3: امللحقات

  

__________________ 
  .تقع تكلفة مشاركة اخلرباء املرشحني على إدارام أو منظمام اإلقليمية حسب االقتضاء   3
  .يرشح مدير مكتب االتصاالت الراديوية رئيس جمموعة عملية التخطيط    4
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  COM5/1 للقرار 1امللحق 
  أساليب عمل فريق التخطيط بني الدورتني

  
  فريق التوجيه 

  .لفريق التخطيط بني الدورتني يتألف من رئيس وأربعة نواب رئيس  " فريق توجيه "سيتم إنشاء  
  .يشارك رئيس جمموعة عملية التخطيط يف اجتماعات فريق التوجيه 

  . جيتمع فريق التوجيه حسب الضرورة
  .يعمل فريق التوجيه بلغة واحدة فقط

  .2004ينعقد االجتماع األول لفريق التوجيه يف الربع الرابع من عام 
  اجتماعات فريق التخطيط بني الدورتني  
  .2 على النحو املوضح يف امللحق 5تماعنييعقد فريق التخطيط بني الدورتني اج

  : وسيعقد فريق التخطيط بني الدورتني اجتماعني يف الفترتني التاليتني 
  2005يوليو   
  2006فرباير    

وستعقد اجتماعات فريق التخطيط بني الدورتني مع توفري الترمجة الشفوية باللغات اخلمس ذات الصلة من لغات العمل يف 
  . ائق باللغات اخلمس ذات الصلة من لغات العمل يف االحتاد وستكون الوث. االحتاد 

وستوزع هذه الفترة توزيعاً مالئماً على اجتماعني     .  وسيجتمع فريق التخطيط بني الدورتني لفترة أقصاها عشرة أيام عمل      
  .حسب نطاق وحجم العمل الذي يتعني القيام به يف كل اجتماع 

  . ياًويتم تشجيع املشاركني على العمل إلكترون  
  املسامهات

  يتحدد املوعد النهائي لتقدمي املسامهات إىل فريق التخطيط بني الدورتني وفقاً للحدود الزمنية الواردة يف القرار  
ITU-R 1 .  

__________________ 
  .ماعات حتديد عدد املشاركني من كل إدارة وعضو قطاعقد يكون من الضروري يف ضوء السعة احملدودة لغرف االجت   5
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  COM5/1 للقرار 2امللحق 

  :2006أ يف مايو يستند اجلدول الزمين التايل إىل االفتراض بأن الدورة الثانية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية ستبد 

 احلدث/النشاط املدة املوعد النهائي جهة العمل
 اية الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية     28-05-2004 
 املرحلة التحضريية    
  :صياغة وتوزيع    

  (1)  االستمارة اإللكترونية لبيانات املدخالت  -  شهر 2004-06-30  مكتب االتصاالت الراديوية
 (2)   برجمية التقاط البيانات  -   أشهر3 01-09-2004 

 تقدمي برجمية التخطيط إىل مكتب االتصاالت الراديوية     -  2004-09-01 اإلدارات واملنظمات اإلقليمية
 (3)تنفيذ برجمية التخطيط والتحقق منها باستخدام بيانات اختبار                       مكتب االتصاالت الراديوية مبساعدة اخلرباء

كتبا االتصاالت الراديوية وتنمية م
 االتصاالت

  ورش عمل إعالمية إقليمية /اجتماعات 

اجتماع فريق التوجيه لفريق التخطيط بني الدورتني الستعراض                    2005منتصف يناير   فريق التوجيه لفريق التخطيط بني الدورتني
 تنفيذ واختبار برجمية التخطيط قبل بداية املرحلة التالية                     

  التخطيط األوىلعملية  
 2005-02-28 اإلدارات

   أشهر6

 (1)إعداد وتقدمي بيانات املدخالت األولية  
 تثبيت بيانات املدخالت وتصويبها ونشرها         أشهر3 2005-05-31 مكتب االتصاالت الراديوية واإلدارات

مكتب االتصاالت الراديوية 
 مبساعدة اخلرباء

 
انظر الفقرة  عملية التخطيط األوىل  

 اجتماع فريق التخطيط بني الدورتني    شهر1,5  2005منتصف يوليو  فريق التخطيط بني الدورتني  يقرر من 1
 نشر نتائج عملية التخطيط األوىل       2005-07-15 مكتب االتصاالت الراديوية

حتليل النتائج حسب اإلدارات وإعداد بيانات املدخالت       شهر3,5  اإلدارات
 إلنتاج مشروع اخلطة 
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 احلدث/النشاط املدة املوعد النهائي لجهة العم

 إنتاج مشروع اخلطة     
  (4)تاريخ احلالة املرجعية  2005-10-31 اإلدارات
قبل الدورة الثانية للمؤمتر  (1)تقدمي آخر بيانات املدخالت   2005-10-31  اإلدارات

  اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

 تثبيت بيانات املدخالت وتصويبها ونشرها          أشهر3  2006-01-31 مكتب االتصاالت الراديوية واإلدارات
مكتب االتصاالت الراديوية 

 مبساعدة اخلرباء
 انظر إنتاج مشروع اخلطة  

) أ1الفقرة 
اجتماع فريق التخطيط بني الدورتني؛ تقدمي مشروع اخلطة   شهر  2006فرباير  فريق التخطيط بني الدورتني  يقررمن 

  اإلقليميإىل الدورة الثانية للمؤمتر
 نشر مشروع اخلطة    2006-02-28 مكتب االتصاالت الراديوية

 حتليل اإلدارات ملشروع اخلطة 6شهران  اإلدارات
  بداية الدورة الثانية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  72006مايو   

  :بيانات املدخالت يف عملية التخطيط وإنتاج مشروع اخلطة مما يليتتألف   (1) 
مبا يف ذلك ) تقدم اإلدارات هذه البيانات وال تتولد عن أعمال املكتب(أو تعيينات اإلذاعة الرقمية  /املتطلبات الالزمة لتخصيصات و  -

  . التعيينات الرقمية القائمة أو املخططة /التخصيصات
  :بيانات بشأن ما يلي  -

  ختصيصات اإلذاعة التماثلية القائمة واملخططة؛  -
  .مة واملخططة للخدمات األولية األخرىالتخصيصات القائ  -

ويسترعى االنتباه إىل أنه ينبغي لإلدارات اليت تعتزم حتديث   . 7.1وسيتم استرجاعها من امللفات ذات الصلة كما يتضح من الفقرة 
  .بياناا أن تستكمل اإلجراءات ذات الصلة قبل موعد احلالة املرجعية 

  :توضح اإلدارات ما يلي
  ات اإلذاعة القائمة واملخططة اليت ال تؤخذ يف االعتبار يف عملية التخطيط؛تعيين/ختصيصات  -
  . التخصيصات القائمة واملخططة للخدمات األولية األخرى اليت تؤخذ يف االعتبار يف عملية التخطيط  -

  . رة اجلديدة اخلاصة باملتطلبات       يف االستما  1989 أو خطة جنيف     1961وتقدم املعلومات عن التخصيصات الرقمية القائمة يف خطة ستوكهومل                     
  .وتقدم املتطلبات املتعلقة باإلذاعة الرقمية إىل مكتب االتصاالت الراديوية يف شكل إلكتروين  

.  وميكن أن يشمل تقدمي مدخالت البيانات ملشروع اخلطة جمموعة كاملة من بيانات املدخالت أو تعديل مدخالت بيانات سبق تقدميها 
دخالت البيانات من ناحية موعد التقدمي بشرط أن يستلم مكتب االتصاالت الراديوية مدخالت البيانات بشكل       وليس هناك أي أولوية مل 

  .كامل حبلول املوعد النهائي املوضح يف اجلدول الزمين
األخرى، وفقاً وبالنسبة لإلدارات اليت مل تقدم البيانات يفترض أن كل التخصيصات القائمة واملخططة للخدمات اإلذاعية أو اخلدمات 

  .، ستكون موضع احلماية يف سري عملية التخطيط 7.1للتعريف الوارد يف الفقرة 
  .صياغة وتوزيع استمارة تقدمي بيانات املدخالت وبرجمية التقاط البيانات  (2)

عد صياغتها على أالّ يتأخر  ينبغي إتاحة استمارة بيانات املدخالت، مبا يف ذلك نسق البيانات اإللكتروين، لإلدارات بأسرع ما ميكن ب   -
وسيسمح ذلك بالبدء يف إعداد مدخالت البيانات األولية . ذلك عن شهر بعد اية الدورة األوىل للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

  فوراً بعد نشر استمارة املتطلبات؛
تأخر عن ثالثة أشهر بعد اية الدورة األوىل للمؤمتر  ينبغي استحداث برجمية التقاط البيانات وتوزيعها على اإلدارات يف موعد ال ي  -

  . اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

__________________ 
  .بغض النظر عن تاريخ الدورة الثانية الذي سيحدده الس لن يتم ختفيض فترة الشهرين املتوقعة لتحليل مشروع اخلطة إىل أقل من شهرين     6
  .سيحدد الس هذا املوعد   7
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  :يضع مكتب االتصاالت الراديوية واخلرباء بيانات االختبار اليت تتألف مما يلي  (3)
  أو تعيينات اإلذاعة الرقمية /ختصيصات و  -

  التخصيصات اإلذاعية القائمة واملخططة  -

   واملخططة للخدمات األولية األخرىالتخصيصات القائمة  -

  . وسيتم استرجاع هذه البيانات من امللفات ذات الصلة املوجودة حالياً يف مكتب االتصاالت الراديوية
تتضمن احلالة املرجعية التخصيصات والتعيينات القائمة واملخططة للخدمة اإلذاعية والتخصيصات القائمة واملخططة للخدمات األولية        (4) 

  ). اخلطط(ى اليت يتعني أن تؤخذ يف االعتبار ألغراض صياغة اخلطة األخر

وتقدم تفاصيل . لتسهيل تبادل املعلومات بني اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية تعني كل إدارة شخصاً ليكون جهة االتصال -مالحظة 
  ...). يدي، رقم اهلاتف ورقم الفاكس، الربيد اإللكتروين االسم، الرتبة، العنوان الرب (االتصال الكاملة إىل مكتب االتصاالت الراديوية 
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 COM5/1 للقرار 3امللحق 

  جمموعة عملية التخطيط
  
تتألف جمموعة عملية التخطيط من موظفي مكتب االتصاالت الراديوية يساعدهم خرباء تعينهم اموعات ذات         -

إلذاعي األورويب واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد     ويتم تعيني خبريين اثنني كحد أقصى من كل من االحتاد ا      . الصلة
واالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت والكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت وجامعة الدول العربية وخبري        

  .واحد من مجهورية إيران اإلسالمية 
  .بري الذي تعينه تتحمل اإلدارات أو املنظمات اإلقليمية، حسب االقتضاء، تكلفة مشاركة اخل   -
  . يعني مدير مكتب االتصاالت الراديوية رئيس جمموعة عملية التخطيط    -
  . جتتمع جمموعة عملية التخطيط حسب االقتضاء  -
  .تعمل جمموعة عملية التخطيط إلكترونياً كلما أمكن   -
  .يةتقع املسؤولية الشاملة عن أنشطة عملية التخطيط على عاتق مدير مكتب االتصاالت الراديو     -

.وميكن تنسيق أي توضيح يتعلق بأساليب عمل هذه اموعة مع فريق التوجيه لفريق التخطيط بني الدورتني عند احلاجة
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  CA/147 للنشرة اإلدارية 2املرفق 
  مشروع جدول أعمال االجتماع األول لفريق التخطيط بني الدورتني

  )2005 يوليو 4-8جنيف، (
  
  املالحظات االفتتاحية  1
  فقة على جدول األعمالاملوا  2
  إنشاء أفرقة العمل التابعة لفريق التخطيط  3
  )تقرير من رئيس فريق التخطيط  (النظر يف أنشطة فريق التوجيه التابع لفريق التخطيط    4
  ) تقرير من مدير مكتب االتصاالت الراديوية   ( استعراض حالة األنشطة بني الدورتني   5
  )تقرير من جمموعة عملية التخطيط (ىل استعراض نتائج عملية التخطيط األو   6
استعراض النتائج املتجمعة من دراسات قطاع االتصاالت الراديوية حسب طلب املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت                                   7

  2004الراديوية لعام      
  اإلجرائي/بيانات االتصال من الفريق التنظيمي    8
  ملطلوبة إلنتاج مشروع اخلطة   املعايري غري املتوفرة ا /دراسة وإقرار االفتراضات التخطيطية   9

  النظر يف املسامهات املقدمة يف فريق التخطيط  10
  دراسة وإقرار تقرير االجتماع األول لفريق التخطيط   11
  التحضري لالجتماع الثاين لفريق التخطيط  12
  أي مسائل أخرى  13
  

  آراسته. ك
  رئيس فريق التخطيط بني الدورتني
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Registration Form 
First meeting of the  

Intersessional Planning Group (IPG)/RRC-06 
Geneva, Switzerland, 4 – 8 July 2005 

 

 
Radiocommunication Bureau  

Mr. Mrs. Ms. Miss: 
…………………………………………………………. …………………………………………………………………... 

 
 

(family name) 
 

(first name) 

Accompanied by family member(s): …………………………………………… …………………………………………………………………... 

 (family name) (first name) 

1. REPRESENTATION 
Name of Member State: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Head of Delegation  Deputy  Delegate 
(to be completed by representatives of Member States only) 

Name of Sector Member: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Recognized Operating Agencies  Regional Telecommunication Organizations 

 Scientific or Industrial Organizations  Intergovernmental Organizations operating Satellite Systems 

 UN, Specialized Agencies and the IAEA  Other Entities dealing with Telecommunication matters 

 Regional and other International Organizations   

2. OFFICIAL ADDRESS 
Name of the Company: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Street Address: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

City/State/Code/Country: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Business tel.: …………………………………………… Fax: …………………………………………… 

E-mail: …………………………………………… In case of emergency: …………………………………………… 

3. DOCUMENTS 
I wish to receive paper copies during the meeting:                     Yes 

        No 
 

 

If yes, indicate one language only 
 English  French  Spanish 

  Arabic  Russian   

Upon request, contributions are available at the Document Distribution Desk 
 

Date : ……………………………………………………………………… Signature: …………………………………………………………... 
    

For BR Secretariat use only 
Approved (if applicable) 

 

Personal Section 

 

Meeting Section 

 

Pigeonhole 

 
To be returned duly completed to the Radiocommunication Bureau: Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

Telephone: +41 22 730 5802 
Telefax: +41 22 730 6600 
Email: linda.kocher@itu.int 
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CRR-06 

PREMIERE REUNION DU GROUPE DE PLANIFICATION INTERSESSIONS (GPI) 
(Genève, 4-8 juillet 2005) 

FIRST MEETING OF THE INTERSESSIONAL PLANNING GROUP (IPG) 
(Geneva, 4-8 July 2005) 

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN ENTRE REUNIONES (GPER) 
(Ginebra, 4-8 de julio de 2005) 

RRC-06

Demande de bourse  –  Request for a fellowship  –  Solicitud de beca 

Les candidatures feminines sont encouragées - Women candidates are encouraged – Las candidaturas femeninas serán bien acogidas 

1. Pays 
 Country ____________________________________________________________________________________________________  
 País 
2. Nom de l'Administration  
 Name of the Administration ______________________________________________________________________________  
 Nombre de la Administración  
3. M / Mme 
 Mr. / Ms. ______________________________________________  ______________________________________________  
 Sr. / Sra.  (nom, family name, apellidos) (prénom, given name, nombre) 
4. Titre et responsabilités principales  
 Title and major responsibilities _____________________________________________________________________  
 Título y responsabilidades principales  
5. Adresse professionnelle 
 Professional Address 
 Dirección de la empresa __________________________________________________________________________________________________  
 
 Tel.: _______________________________  Fax: _____________________________  E-Mail: _________________________________  
6. Lieu et date de naissance 
 Place and date of birth____________________________________________________________________________________________________  
 Lugar y fecha de nacimiento 
 
7. INFORMATION PASSEPORT / PASSPORT INFORMATION / DATOS DEL PASAPORTE: 
 Nationalité  Numéro de passeport 
 Nationality __________________________________ Passport number ______________________________________  
 Nacionalidad  Número de pasaporte 

 Date de délivrance  A (lieu)  Valide jusqu’au (date) 
 Date of issue _________________  In (place) ___________________________  Valid until (date) _________________  
 Fecha de expedición  En (lugar)  Fecha de vencimiento 

 
CONDITIONS D’OBTENTION CONDITIONS CONDICIONES 

1. Une bourse par pays éligible. 1.  One fellowship per eligible country. 1. Una beca por país seleccionado 
2. Un billet d’avion aller/retour en classe 

ECO par l’itinéraire le plus direct/ 
économique. 

2.  One return airticket ECO class, by the most 
direct/economical route. 

2. Un billete de avión de ida y vuelta en clase 
económica, por el itinerario más directo y 
económico. 

3. Une indemnité journalière pour couvrir 
logement, repas et les petits frais. 

3. A daily allowance to cover accommodation, 
meals and incidental expenses 

3. Dietas destinadas a cubrir los gastos de 
alojamiento. 

4. Présence obligatoire des boursiers dès le 
premier jour jusqu’à la fin de la réunion. 

4. It is imperative that fellows be present on the first 
day and throughout the entire meeting. 

4. Es imperativo que los becarios estén 
presentes desde el primer día y durante la 
duración completa de la reunión. 

 
8. Signature du candidat à la bourse  Date 
 Signature of fellowship candidate ________________________________________________  Date ______________________  
 Firma del candidato a la beca  Fecha 

 
9. AFIN DE VALIDER CETTE DEMANDE DE BOURSE, LE NOM ET LA SIGNATURE DU FONCTIONNAIRE CHARGE D’AUTHENTIFIER LA 

DEMANDE DU CANDIDAT DOIVENT ETRE MENTIONNES CI-DESSOUS AVEC LE CACHET OFFICIEL. 
 TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL DESIGNATING FELLOWSHIP CANDIDATE 

MUST BE COMPLETED BELOW, WITH OFFICIAL STAMP. 
 LA PRESENTE SOLICITUD DE BECA DEBERÁ CERTIFICARSE CON EL NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL FUNCIONARIO 

ENCARGADO DE AUTENTICAR LA CANDIDATURA. 
 Nom et titre/Name and title/Apellidos y cargo  ________________________________________________________________________________  

 Signature/Firma _________________________________________________________  Date/Fecha ___________________________  

 
Prière de retourner ce formulaire dûment rempli avant le 15 mai 2005 à: 
Please return this form duly completed before 15 May 2005 to: 
Sírvase devolver este formulario antes del 15 de mayo de 2005 a: 

Service des bourses, UIT 
Place des Nations 
CH - 1211 GENEVE 20, SUISSE 
Tel.: +41 22 730 5488  -  Fax: +41 22 730 5778 
E-Mail: marijana.lee@itu.int 

 

  


	???????? ???????? ???????????

