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  مقدمة  1

، قرر املؤمتر تفعيل االجتماع 2015 (WRC-15) لعام الصادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 809وفقاً للقرار   1.1
  .(CPM)التحضريي للمؤمتر 

مل على املبادئ اليت حتكم ع ITU-R 2-7يف قراراها  2015 (RA-15)وقد وافقت مجعية االتصاالت الراديوية لعام   2.1
  ونطاقه وطرائق عمله.االجتماع 

على نتائج الدورة األوىل لالجتماع التحضريي  2015 ديسمرب 23املؤرخة  CA/226 املعممة اإلدارية الرسالة وحتتوي  3.1
 CA/226 املعممة اإلدارية للرسالة 1). وتورد اإلضافة 2015 ديسمرب 1 -نوفمرب  30، جنيف، CPM19-1( 2019 لعام للمؤمتر

معلومات أخرى، وحتديدًا بشأن تواريخ انتهاء األفرقة املسؤولة للجان الدراسات من العمل املنوط Mا،  2016 سبتمرب 19املؤرخة 
املزمع رفعه إىل املؤمتر العاملي  (CPM)وبشأن بنية نصوص املسامهات وإعدادها ألغراض مشروع تقرير االجتماع التحضريي 

 .(WRC-19) 2019لعام  لالتصاالت الراديوية

  خ االجتماع ومكان انعقاده�ري  2

ر ، وداخل مق(CICG) يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات (CPM19-2) 2019تُعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام 
 (CPM19-2) التحضريي الجتماعل الثانيةلدورة . وستبدأ اجللسة العامة االفتتاحية ل2019 فرباير 28إىل  18االحتاد، يف الفرتة من 

  يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات. 09:30الساعة  يف فرباير 18 اإلثنني يوم

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 املعممةالرسالة اإلدارية 

CA/241  
 2018 يوليو 16

 
 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 

 
 

 )،2019  فرباير  18-28(جنيف،  2019لعام  الراديوية لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالتالدورة الثانية :املوضوع
 2019  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (CPM)املزمع عقدها بغرض إعداد تقرير االجتماع التحضريي 

19)-(WCRوتنظيم الدراسات التحضريية للمؤمتر الذي يليه ، 
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 بر!مج االجتماع  3

يرد مشروع جدول األعمال الذي حيتوي على برnمج االجتماع يف امللحق Mذه الرسالة املعممة. وسوف جيري إعداد تقرير االجتماع 
الذي حددته  للمخطط العاموفقًا  (WRC-19) 2019لعام  لالتصاالت الراديوية التحضريي للمؤمتر املزمع رفعه إىل املؤمتر العاملي

)، مع اإلشارة الواجبة /226CAاملعممة  اإلدارية qلرسالة 10(انظر امللحق  CPM19)-(1 الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر
، 2016 دورة اsلس لعاممعتمد يف ( 1380الوارد يف قرار اsلس  2019 لعام أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةإىل جدول 

  ).2017يف  ومعّدل

املؤمتر العاملي  إىل تقدميهاملزمع  للمؤمتر إعداد مشروع التقرير الشامل لالجتماع التحضريي  4
 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 ،(CPM19-1) املتخذة يف الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر القراراتوبناًء على  ITU-R 2-7وفقًا للقرار  1.4
إىل  تقدميهاملزمع  (CPM)  فسوف يضطلع فريق اإلدارة املعين qالجتماع tعداد مشروع التقرير الشامل لالجتماع التحضريي

، استنادًا إىل مدخالت األفرقة املسؤولة التابعة للجان الدراسات، (WRC-19)  2019  لعام العاملي لالتصاالت الراديوية املؤمتر
  .2018سبتمرب  7و 6 يوميإطار اجتماع من املقرر عقده   يف

األساس ألعمال الدورة الثانية  (WRC-19)مشروع التقرير املقّدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  وسيشكل 2.4
جتماع التحضريي اخلاصة qال الصفحة اإللكرتونية يف. وسوف يتاح التقرير qللغة اإلنكليزية (CPM-19)لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

ل بدء ب، بعد اجتماع فريق اإلدارة، وسوف ينشر qللغات األخرى لالحتاد يف أقرب وقت ممكن قCPM19-2/1للمؤمتر يف الوثيقة 
 .ثالثة أشهرمبا ال يقل عن  (CPM19-2)االجتماع التحضريي للمؤمتر 

 املسامهات 5

 qلربيد CPM-19 يُرجى من املشاركني إرسال مسامها|م يف أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 1.5
  اإللكرتوين إىل:

 2@itu.int-cpm19    

العناوين ترد ومقرري الفصول. و  ونوابه (CPM-19) 2019لعام  وينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر
  الجتماع التحضريي:ل اإللكرتونية صفحةاليف  جبهات االتصال الصلة ذات

 /CPMR-http://www.itu.int/go/ITU   

  أدnه). 6 (انظر أيضاً الفقرة ITU-R 2-7و ITU-R 1-7سوف تُعاجل املسامهات وفقاً لألحكام الواردة يف القرارين  2.5

 عمل qملواعيد النهائية التالية:، يُ ITU-R 1-7ووفقاً للقرار  3.5

أي يف موعد أقصاه  ،على األقل (2)بشهرين  CPM19-2 قبل بدء االجتماع ينبغي أن يتلقى املكتب املسامهات 1.3.5
. أما qلنسبة للمسامهات اليت ترد إىل املكتب بعد هذا التاريخ، فلن يكون مثة التزام بتوفريها يوم االفتتاح جبميع 2018  ديسمرب  18

 الحتاد.لاللغات الست 

<لتوقيت  16:00الساعة يومًا تقومييًا قبل بدء االجتماع ( 14املوعد النهائي لتسلم املكتب للمسامهات هو  2.3.5
 . ولن تُقبل أي مسامهات يتسلمها املكتب بعد<لتوقيت العاملي املنسق 16:00الساعة  2019 فرباير 4يوم أي ، )العاملي املنسق

  يف بداية االجتماع. للمشاركنياملسامهات اليت ال جيري توفريها  املوعد الذي سلف بيانه. ولن يُنظر يف

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
mailto:cpm19-2@itu.int
http://www.itu.int/go/ITU-R/CPM
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أنه ينبغي أن تكون املسامهات حمدودة من حيث الطول (أقل على  ITU-R 1-7وفضًال عن ذلك، ينص القرار  4.5
عشر صفحات لو أمكن) وأن جيري إعدادها qستعمال برجمية نظامية ملعاجلة النصوص، دون استعمال أي وسيلة للتنسيق  من

  .تعمال عالمات املراجعة (أي qستعمال "تعقب التغيريات")ينبغي بيان التعديالت املدخلة يف نص موجود qس الذايت؛ كما

 املقدمة إلعداد املسامهات املبادئ التوجيهيةاليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية و  النماذجوميكن االطالع على  5.5
  .(CPM) الصفحة اإللكرتونية اخلاصة qالجتماع التحضريي للمؤمتريف  )CPM19-2( إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر

  (CPM19-2)توفري الو4ئق أثناء الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر   6

 .اخلاصة qحلدث الصفحة اإللكرتونيةيف "كما وردت" بلغتها األصلية يف غضون يوم عمل واحد  املسامهاتستنشر 

  للمسامهات وأي و�ئق أخرى مقدَّمة يف العنوان التايل: الرمسيةوستنشر النسخ 

 C/en-CPM19.02-http://www.itu.int/md/R15  

بدون استخدام  (CPM19-2)  التحضريي لالجتماع الثانيةالدورة ، سيجري اجتماع )2014(املراَجع يف بوسان،  167ووفقاً للقرار 
السيربانية  ملقاهياالالسلكية يف قاعات االجتماع. وتتاح طابعات يف  احملليةاستخدام مرافق الشبكة  للمندوبني. وسيتاح الورق Cائياً 

وفضالً ئق إن أرادوا ذلك. بطباعة الو� للمندوبني للسماحمركز جنيف الدويل للمؤمترات وqلطابق السفلي الثاين من مبىن الربج  يف
 املشاركونيستخدمها  كي  احملمولة احلاسوبمن أجهزة  حمدودtعداد عدد  )servicedesk@itu.int( اخلدمةعن ذلك، قام مكتب 

الدورة  للنفاذ إىل و�ئق (TIES)حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت  إنشاءيلزم . و احملمولةالذين ليس معهم حواسيبهم 
  .(CPM19-2) التحضريي لالجتماع الثانية

  الشبكيخدمة البث   7

 جبميعواجتماعات أفرقة العمل  (CPM19-2) التحضريي لالجتماع الثانيةلدورة العامة ل للجلساتسيتاح بث صويت عرب اإلنرتنت 
واملشاركون ليسوا  .الصفحة اإللكرتونية اخلاصة qالجتماع التحضريي للمؤمتروميكن النفاذ إليه من  الرمسية الست لالحتاد اللغات

حساب يف خدمة تبادل معلومات يلزم ذلك، ، ومع حباجة إىل التسجيل يف االجتماع الستخدام مرفق البث الشبكي
 .البث الشبكي للنفاذ إىل (TIES) االتصاالت

  / التأشرية/اإلقامةاملشاركةشروط   8

. (DFP) ملعينةاحصراً عن طريق جهات االتصال  اخلطعلى  وجيريإجباري يف أحداث قطاع االتصاالت الراديوية  التسجيل املسبق
سجيل، إجراءات الت مجيعوقد طلب من كل عضو من أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية تعيني جهة اتصال تتوىل مسؤولية 

ذلك طلبات دعم احلصول على التأشرية اليت ينبغي أن تقدم أيضًا عن طريق جهات االتصال املعينة أثناء عملية التسجيل  يف مبا
االتصال  هةجبالذين يرغبون يف التسجيل يف أي من أحداث قطاع االتصاالت الراديوية االتصال مباشرًة  . وعلى األفراداخلطعلى 
النفاذ إىل  حبقوق حمميةلقطاع االتصاالت الراديوية ( املعينةاالطالع على قائمة جهات االتصال  وميكنلكياn|م.  املعينة

الفنادق  على التأشرية واإلقامة يف احلصولومتطلبات دعم  احلدث يف التسجيل) إىل جانب معلومات تفصيلية عن TIES اخلدمة
  التايل: املوقعوما إىل ذلك يف 

 R/information/events-www.itu.int/en/ITU    

https://www.itu.int/oth/R0A0A000008/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0a/0a/R0A0A00000D0001PDFE.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/cpm-19.aspx
http://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C/en
mailto:servicedesk@itu.int
http://www.itu.int/TIES/
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/cpm-19.aspx
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
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  امللحق

  مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضريي
 (CPM19-2) 2019لعام  لالتصاالت الراديويةللمؤمتر العاملي 

  إىل لتقدميه للمؤمترإعداد تقرير االجتماع التحضريي 

 2019 (WRC-19)لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر العاملي

  )2019 فرباير 18-28(جنيف، 

  مالحظات افتتاحية  1

  اعتماد جدول األعمال  2

  وطرائق عملهاوحتديد موعدها  (CPM-19)الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  هيكل  3

  إنشاء فرق العمل  4

  إسناد الو�ئق  5

  2019إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  لتقدميهإعداد تقرير االجتماع التحضريي   6

  ما يستجد من أعمال  7

  العوضي خالد
  رئيس االجتماع التحضريي

  (CPM-19) 2019 لعام للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
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