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  كاناملتاريخ و الالدعوة و   1
مر مؤتال  ، سُيعقد2015  يناير  19مؤرختني ال DM-15/1000ورقم  CL-002 متني رقممعمّ ما أعلنه األمني العام يف الرسالتني الوفقًا ل
مركز جنيف الدويل   يفجنيف و ب حادمقر االتيف  2015نوفمرب  27إىل  2من  (WRC-15) 2015مي لالتصاالت الراديوية لعام العال
مؤرخة ال CA/219  معممةتقدم الرسالة اإلدارية الو مباشرًة.  RA)-(15 2015معية االتصاالت الراديوية لعام بعد ج (CICG)  مراتللمؤت

والغرض  .يف أعماهلم التحضريية مشاركنيالمساعدة ل 2015  لعام مي لالتصاالت الراديويةمر العالمؤتتفاصيل عن ال ،2015  فرباير  17
  مر.للمؤت  م مزيد من التفاصيل عن األعمال التحضرييةتقدي CA/219معممة من هذه اإلضافة إىل الرسالة اإلدارية ال

  (WRC-15) 2015تقدمي املقرتحات اليت يتم إعدادها قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   2
لرجوع إىل ا ا بشأن  CA/219معممة من الرسالة اإلدارية ال 2لفقرة ُتذّكر الدول األعضاء ودولة فلسطني  من أجل تقدمي مقرتحا

ّكن ممطلوب وتمة يف الوقت ال. وعلى وجه التحديد، بغية ضمان الرتج2015مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العالمؤتأعمال ال
ئق ال من النظر الدقيق يفالوفود  )، ينبغي للدول األعضاء ودولة 2010(غواداالخارا،  165مر وفقًا للقرار مؤتمقدمة إىل الالو

ا قبل بدء املؤمتر بفرتة الفلسطني    .)2015 أكتوبر 19 موعد أقصاه يوماً (أي يف (14)عشر  تقل عن أربعة تقدمي مقرتحا
موقع اإللكرتوين ال يف WRC)-(15املؤمتر مقرتحات إىل م الوتقدي لتيسري إعدادوفر أداة إلكرتونية حيطكم علمًا بتيسر األمانة أن ت

سم . R/wrc-www.itu.int/go/ITU-15 مرللمؤت ُوضعت للمساعدة  )CPI( مرمؤتالواجهة مقرتحات وهذه األداة اليت تُعرف 
مقدمة مقرتحات المعياته واجتماعاته بشأن نسق الحاد وجمرات االتمؤتمن القواعد العامة ل 42و 41على االمتثال ألحكام الرقمني 

ستعمال النظام مبادئ التوجيهية الاألداة وال هذه مكن النفاذ إىلوي مر.مؤتإىل ال ادل معلومات تب حساب خدمة من خاللخاصة 
  .األداة حاد الست بشأن كيفية استعمالتسجيل فيديوي بلغات االتذاته موقع ال يفوسيتاح قريباً . )TIES( االتصاالت

جة األمانة مر. وسُتسهل األداة معالمؤتمقرتحات إىل الم العداد وتقديإلاألداة هذه ع الدول األعضاء بشدة على استعمال وتشجَّ 
  حاد الست.نشرها بلغات االتستعجل ، كما على أفضل وجه ماتللمساه

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 
 

معممةلرسالة اإلدارية الل1اإلضافة
CA/219  
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  الدويل لالتصاالتحاد إىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 (WRC-15) 2015واملراقبني يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 
 تقدمي مقرتحات إىل املؤمتر - (WRC-15)2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام :املوضوع
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االتصاالت  حالة ينبغي إبالغ مكتبويف هذه الموظف آخر معتمد (لإلدارة أو  معينةجهة االتصال المقرتحات ال أن تقدموينبغي 
ستعمال أداة تقديم مقمكن لإلدارات تقديالراديوية تبعاً لذلك). وي ا  لربيد أو من خالل إرسال  (CPI)حات رت قمم الرتحا رسالة 

  .wrc15@itu.intمر مؤتلكرتوين إىل أمانة الاإل

  نظام إدارة املقرتحات املقدمة إىل املؤمتر  3
 مقرتحاتلتوفري نفاذ سهل االستعمال عرب اإلنرتنت إىل ال WRC-15مر مؤتمقدمة إىل المقرتحات الجرى تطوير نظام إلدارة ال

  . WRC-15 مرللمؤت موقع اإللكرتوينالمر. ويتاح هذا النظام يف مؤتأعمال المقدمة بشأن ال

ئق اليت يتم إعدادها قبل املؤمتر  4   وأثناءه تَيسُّر الو
ئق مؤت2014(املراَجع يف بوسان،  5مقرر ل 2ملحق من ال 9وفقاً للبند  متر املؤ   سيدار، حاداالتمرات ) بشأن خفض تكاليف و

ائياً  مقر   ويف مراتمقاهي السيربانية يف مركز جنيف الدويل للمؤتتتاح طابعات يف المع ذلك، سو . بدون استخدام الورق 
ئق  للمشاركنيللسماح   حاداالت ئقجمر. وستتاح مؤتيف مكان انعقاد البطباعة الو  موقع اإللكرتوينال  إلكرتونيًا يف ميع الو
ىل ذلك، إإلضافة . قاعات االجتماع  محلية الالسلكية يفاستخدام الشبكة ال مندوبون منال وسيتمكن .WRC-15 مرللمؤت

عداد تطبيق  ئق االت مزامنةلتقوم األمانة حالياً  ئق زيل السريع حة التنحاد إلو حاد خدمات االتمن م (WRC-15)  مرمؤتاللو
ئق  (TIES)حاد لالت حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالتويلزم إنشاء . فور توفرها  WRC)-(15  مرمؤتالللنفاذ إىل و

  وموارد إلكرتونية أخرى.
ئق الويسر األمانة  (أوراق اعتماد الوفود لدى  2مر) والوثيقة مؤت(جدول أعمال ال 1مر التالية: الوثيقة مؤتأن تعلن عن نشر و

وية مي لالتصاالت الراديمر العالمؤتمر إىل ال(تقرير االجتماع التحضريي للمؤت 3مي لالتصاالت الراديوية) والوثيقة مر العالمؤتال
  .C/en-WRC15-www.itu.int/md/R15 الصفحة اإللكرتونية التالية: ) يف2015 لعام

ئق الوسيتم تقدي اية ال مؤقتةال ختاميةم نسخة ورقية واحدة من الو   .عنيَّ ممثله امللرئيس كل وفد أو لمر مؤتيف 

ئق املؤمترمزامنة   5   و
حت ا ئق الحاد لاالتتطبيق  WRC-15مر موقع اإللكرتوين للمؤتال  ألمانة يفوأ من أجل السماح  WRC-15مر مؤتمزامنة و

ئق الب يمر وخالله. وقد تمؤتقبل ال للحواسيب الشخصيةمحلي القراص األحرك عرب م مرمؤتمزامنة و ئة هذا التطبيق مت 
ئق الحاد ولخدم االتللنفاذ إىل م خدمة  مكن تثبيت هذا التطبيق عن طريق حسابمنشورة حسب الطلب. ويمزامنة آخر الو

  .(ITU TIES)حاد تبادل معلومات االتصاالت لالت

ملؤمتر "SharePoint"موقع التبادل اإللكرتوين   6   اخلاص 
وسيوفر هذا النظام مواقع فرعية لكل  .WRC-15مر موقع اإللكرتوين للمؤتالمر من خالل للمؤت لكرتوينإنشاء موقع تبادل إ سيجري

ئق بشكل غري رسحيث سيتم إنشاء "م مربع للمؤت جنة وفريق عملل  وعالوةً  .مشاركني المي بنيجلدات إلكرتونية" لتبادل الو
عمال األفرقة. ويلزم إنشاء حساب يف خدمة تبادل معلومات مكن أن تتضمن هذه العلى ذلك، ي مواقع معلومات ذات صلة 

لموقع التبادل اإللكرتوين ال للنفاذ إىل (TIES) حاداالتصاالت لالت   .مرمؤتخاص 
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