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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

ة العمل ورشيسر مكتب االتصاالت الراديوية أن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه الرسالة اإلدارية املعممة، إىل حضور 
، واليت تُنظم 2019 األقاليمية األوىل لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

  .(Rev.WRC-07) 72 طبقاً للقرار

مقر   تعقد ورشة العمل يف. وس(CPM-19)  لالجتماع التحضريي للمؤمتر 2019  وسيرتأس ورشة العمل السيد خالد العوضي رئيس دورة
  .2017  نوفمرب 21  يوم 0900  الساعة  . وستعقد اجللسة االفتتاحية يف2017  نوفمرب 22و 21  االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف يومي

ستعدادًا للمؤمتر اوWستخدام املعلومات املقدمة من األفرقة املسؤولة يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن الدراسات التحضريية اجلارية 
املعلومات املتصلة Wملكتب وWألعمال اإلقليمية التحضريية للدورة الثانية لالجتماع  ، وآخر2019  العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

يوية واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراد (RA-19)  2019  ومجعية االتصاالت الراديوية لعام (CPM19-2)  2019  التحضريي للمؤمتر لعام
، سُتعقد اجتماعات مائدة مستديرة ستتيح للمشاركني فرصة تبادل وجهات النظر والتوصل إىل فهم أفضل بشأن (WRC-19)  2019  لعام

  .أهم املسائل والبنود الشائكة املطروحة يف جدول أعمال املؤمتر وبشأن مشاريع اآلراء و/أو املواقف املشرتكة األولية للكيا`ت املعنية

املسامهات إىل أمانة  ذه األهداف، يرجى تقدمي مسامهات Wإلنكليزية خاصة من اhموعات اإلقليمية. وميكن تقدمي هذههولتحقيق 
 .2017 نوفمرب 13 يتجاوز ال موعد وذلك يف )brmail@itu.int( مكتب االتصاالت الراديوية عن طريق الربيد اإللكرتوين

  يتم حتميلها يف املوقع اإللكرتوين للحدث لتيسري االطالع عليها خالل املناقشات. وسوف

مج أويل هلذا االجتماع يف      . وميكن االطالع عليه يف الصفحة اإللكرتونية للحدث:امللحقيُقرتح ب̀ر
17-irwsp-19-wrcR/-www.itu.int/go/ITU معدلة. وسيجري حتديثه كلما أتيحت معلومات جديدة أو  

وقع اإللكرتوين امل يرجى مالحظة أن االجتماع سيجري دون استعمال "وyئق ورقية" أي أن مجيع وyئق االجتماع ستكون متاحة يف
  املذكور أعاله.

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CA/235  
 2017 سبتمرب 1

 
 

 وإىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الدويل لالتصاالتإىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد 

 

ورشة العمل األقاليمية األوىل لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي  :املوضوع
  2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 2017نوفمرب22-21 جنيف،
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  امللحـق

 ورشة العمل األقاليمية األوىل لالحتاد الدويل لالتصاالت

  2019 التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  بشأن األعمال

1بر
مج أولـي
  

  )2017نوفمرب  21-22(جنيف، 

  )2017نوفمرب  22اليوم الثاين (األربعاء،  )2017نوفمرب21اليوم األول (الثال�ء،

 افتتاح االجتماع ،0945 – 0900
مية كلمات افتتاحية واستعراض الرتتيبات التنظيمية اليت تقوم �ا اموعات اإلقلي

 RA-19  ةيواجلمع CPM-19-2ومكتب االتصاالت الراديوية بشأن االجتماع 
  WRC-19  املؤمترو 

  اجللسة الرابعة، 1000 – 0900
2مبسائل خدمات العلوماملتعلقة  WRC-19بنود جدول أعمال املؤمتر 

   اسرتاحة، 1000 – 0945

  اجللسة األوىل ،1200 – 1000
 مبسائل خدمات األرضاملتعلقة  WRC-19 بنود جدول أعمال املؤمتر

 2)الطريانو اخلدمات املتنقلة والثابتة والبحرية (

  اسرتاحة، 1015 – 1000

  اجللسة اخلامسة ،1200 – 1015
 2ليةالساتاخلدمات مبسائل املتعلقة  WRC-19  بنود جدول أعمال املؤمتر

 الغداء اسرتاحة، 1330 – 1200

 الغداء اسرتاحة، 1400 – 1200

  اجللسة الثانية ،1440 – 1330
 2)�بع  ( مبسائل خدمات األرضاملتعلقة  WRC-19  بنود جدول أعمال املؤمتر

  اجللسة السادسة ،1425 – 1400
  WRC-19  مسائل/بنود أخرى بشأن جدول أعمال املؤمتر

  اجللسة الثالثة ،1530 – 1440
 2)�بع  ( مبسائل خدمات األرضاملتعلقة  WRC-19  بنود جدول أعمال املؤمتر

  اجللسة السابعة ،1530 – 1425
اليت تتعلق  WRC-19  مناقشات بشأن بنود جدول أعمال املؤمتر

  بنطاقات تردد مرتاكبة

  اسرتاحة، 1600 – 1530   اسرتاحة، 1600 – 1530

1600 – 1800  
االحتفال (لذكرى التسعني إلنشاء جلان دراسات اللجنة االستشارية 

  R)-(ITU  /قطاع االتصاالت الراديوية(CCIR)  الدولية للراديو

1600 – 1700  
  جلسة االختتام ونظرة مستقبلية

  مالحظات ختامية
1800 – 2000  

  حفل استقبال ينظمه مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 

1
  .الصفحة اإللكرتونية للحدثيف  WRC-19 توقيت اجللسات هو تقرييب يف هذه املرحلة، وسرتد الحقاً قائمة مسائل/بنود جدول أعمال املؤمتر 

2
لعاملي الدراسات التحضريية اجلارية لقطاع االتصاالت الراديوية استعدادًا للمؤمتر امعلومات من األفرقة املسؤولة يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن  

يقية/االحتاد اموعة اإلفر املواقف و/أو املقرتحات املشرتكة األولية للمجموعات اإلقليمية (  /أواآلراء ووبشأن مشاريع  2019  لالتصاالت الراديوية لعام
، (ASMG)  يب املعين -دارة الطيفالعر  ، اموعة العربية/الفريق/الفريق التحضريي للمؤمتراحمليط اهلادئ لالتصاالت-اإلفريقي لالتصاالت، واحتاد آسيا

واملؤمتر  ،(RCC)  االتصاالتجمال   منولث اإلقليمي يفوالكو  (CITEL-PCC.II)  االستشارية الثانية التابعة للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت واللجنة
 (ICAO)  منظمة الطريان املدين الدويل) ومنظمات أخرى (مثل (CEPT-CPG)  الفريق التحضريي للمؤمتر -إلدارات الربيد واالتصاالت  األورويب

 أو كيا:ت أخرى، حسب االقتضاء. وغريها) (WMO)  رصاد اجلويةواملنظمة العاملية لأل (IMO)  واملنظمة البحرية الدولية

  
___________  
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