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  وبعد،حية طيبة ت

  مقدمة
مي مر العالجدول أعمال أويل للمؤت، ب808 موجب قرارهمجلس، ب) ال2012 مي لالتصاالت الراديوية (جنيف،مر العالمؤتأوصى ال

  .2019 عام عقده يف 2014 مفوضني لعاممندوبني المر الوالذي قرر بعد ذلك مؤت، 2018 لالتصاالت الراديوية لعام
ا اجتماع تإجراء دراسات ت *ITU-R 2-6مقرر وفقًا للقرار ومن ال دورتني  ينعقد عادًة يف (CPM) مرحضريي للمؤتحضريية يقوم 

مي مر العالميني لالتصاالت الراديوية. وقد تقرر عقد الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤتمرين عالأثناء الفرتة الفاصلة بني مؤت
  .مباشرة 2015 مي لعاممر العالمؤت، بعد المر الذي يليهمؤتوال 2019 الراديوية لعاملالتصاالت 

بغرض التنظيم والتنسيق بشأن إجراء الدراسات التحضريية  (CPM19-1)مر وستنعقد الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤت
مر مؤتيليه، استنادًا إىل بنود جدول األعمال اليت يقرتحها الواملؤمتر الذي  2019  مي لالتصاالت الراديوية لعاممر العالللمؤت
عداد التقرير الذي سيقدم (CPM19-2)مر الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤت  . أما2015  مي لعامالعال ، فسوف تضطلع 
  .2019  مي لعاممر العالمؤتإىل ال

الجتماع هذه الدورة األوىل ل  مشاركة يفإىل ال ، بصورة خاصة،ونواب رؤسائهاجان دراسات االتصاالت الراديوية ويُدعى رؤساء ل
ا يفمر المساعدة يف تنظيم األعمال التحضريية للمؤتدف ال (CPM-19)  مرالتحضريي للمؤت   الدراسات.  جانل  مزمع القيام 

                                                            
وقد خيضع للتنقيح قبل الدورة  RA)-(12 2015مدرج يف جدول أعمال مجعية االتصاالت الراديوية لعام  R-ITU 2-6أن القرار  يرجى مالحظة  *

  .(CPM-19)األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CA/224  

 2015 مايو 29

 
 

  الدويل لالتصاالتحاد إىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل و 

للمؤمتر العاملي  )2015 ديسمرب 1 - نوفمرب 30 ، جنيف،CPM19-1(الدورة األوىل لالجتماع التحضريي  :املوضوع
، املزمع عقدها بغرض التنظيم والتنسيق بشأن الدراسات (WRC-19) 2019 لالتصاالت الراديوية لعام

 واملؤمتر الذي يليه2019التحضريية للمؤمتر العاملي لعام
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  موعد االجتماع ومكان انعقاده
 يوميجنيف  يف (CPM-19) 2019 مي لالتصاالت الراديوية لعاممر العالالتحضريي للمؤتتقرر أن تنعقد الدورة األوىل لالجتماع 

من  09:30 ، ويُفتتح االجتماع يف الساعة08:00 حاد. ويبدأ التسجيل يف الساعةيف مقر االت 2015 ديسمرب 1ونوفمرب  30
  األول. اليوم

مج االجتماع   بر
مج االجتماع يف مشروع جدول    امللحق). األعمال (انظريرد بر

  املسامهات
ذلك مقرتحات بشأن تنظيم  يف ، مبا(CPM-19)يرجى تقدمي مسامهات بشأن أعمال الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

لربيد اإللكرتوين إىل العنوان م    تايل:ال إجراء دراسات حتضريية للمؤمتر. ويستحسن أن يقدم املشاركون مسامها
rcpm@itu.int 

  التايل: وتُنشر يف املوقع ITU-R 2و ITU-R 1وسوف تعاجل املسامهات وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف القرارين 
R/go/rcpm/en-http://www.itu.int/ITU 

ئق). استخدام الورقسيدار االجتماع بدون و  كة احمللية سيتاح للمندوبني استخدام الشبو  (أي لن توزع نسخ ورقية من الو
لطابق الالسلكية يف قاعات االجتماع.  لطابقني األرضي  من مبىن الثاينالسفلي وتتاح طابعات يف املقهى السيرباين  الربج و

ن للسماح للمندوبني بطباعة الو  ئق إن أرادوا ذلك. وفضًال عن ذلك، قام مكتب واألول من مبىن مونرب
عداد عدد حمدود من أجهزة احلاسوب احملمولة كي يستخدمها املشاركون الذين ليس معهم  )servicedesk@itu.int(  اخلدمة

 احملمولة.  حواسيبهم
ئقوبناًء على ذلك، ستتاح املسامهات على املوقع اإللكرتوين عند افتتاح االجتماع. وحرصًا عل حة الو عند افتتاح  ى إ

من يوم  (UTC)  لتوقيت العاملي املنسق  16:00  االجتماع، ترجو األمانة أن تصلها مجيع املسامهات يف موعد أقصاه الساعة
  .2015  نوفمرب  27  اجلمعة

  الشبكيخدمة البث 
جميع اللغات من خالل خدمة البث ب (CPM19-1)لالجتماع  األوىللدورة سيتاح بث صويت عرب اإلنرتنت للجلسات العامة ل

التال (IBS)  عرب اإلنرتنت  ،واملشاركون ليسوا حباجة إىل التسجيل يف االجتماع الستخدام مرفق البث الشبكيحاد. خاصة 
 األوىللدورة لالبث الشبكي  للنفاذ إىل (TIES)حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يلزم ومع ذلك، 

 .(CPM19-1)  الجتماعل

mailto:rcpm@itu.int
http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm/en
http://www.itu.int/TIES/
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 ملحـقال

  مشروع جدول أعمال
  الدورة األوىل لالجتماع التحضريي

  (CPM19-1) 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  التنظيم إلعداد دراسات حتضريية للمؤمتر
  )2015 ديسمرب 1 -نوفمرب  30(جنيف، 

  مالحظات افتتاحية  1
  موافقة على جدول األعمالال  2
 2019 مي لالتصاالت الراديوية لعاممر العالمقرتح لتقرير االجتماع التحضريي للمؤتاهليكل ال  3
 2019 ممي لالتصاالت الراديوية لعامر العالمؤتحضريية وفقاً لبنود مشروع جدول أعمال الالتنظيم إلعداد دراسات ت  4
  مي الالحق لالتصاالت الراديويةمر العالحضريية للمؤتالتنظيم إلعداد دراسات ت  5
  (CPM-19)مر للدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤتاألعمال التحضريية   6
  ما يستجد من أعمال  7

  (CPM-19)مر للمؤتالجتماع التحضريي ارئيس 

___________  


