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أن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه الرسالة اإلدارية  الدويل لالتصاالت يف االحتاد يسر مكتب االتصاالت الراديوية
، 2019 ورشة العمل األقاليمية الثانية لالحتاد بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاماملعممة، إىل حضور 

  .(Rev.WRC-07) 72 واليت تُنظم طبقاً للقرار

مقر   . وستعقد ورشة العمل يف(CPM-19)  لالجتماع التحضريي للمؤمتر 2019  لعوضي رئيس دورةوسيرتأس ورشة العمل السيد خالد ا
 20  يوم 09:30  الساعة  . وستعقد اجللسة االفتتاحية يف2018نوفمرب  22إىل  20  االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف يف الفرتة من

 .2018  نوفمرب

 ىل املؤمترإقطاع االتصاالت الراديوية املدرجة يف مشروع تقرير االجتماع التحضريي  نتائج دراساتعلى ورشة العمل وسُتعرض 
األعمال اإلقليمية التحضريية للدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر حالة  ، وكذلك2019  العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

  .(WRC-19)  2019  واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (RA-19)  2019  ومجعية االتصاالت الراديوية لعام (CPM19-2)  2019  لعام

 جدول أعمال املؤمتربنود بوستتيح ورشة العمل هذه للمشاركني الفرصة للتوصل إىل فهم أفضل بشأن احللول املمكنة احملددة للوفاء 
  ملعنية.املقرتحات املشرتكة للكياiت او تبادل املعلومات بشأن مشاريع اآلراء واملواقف  ستسهل. كما أfا واملسائل ذات الصلة

املسامهات إىل أمانة  هذه األهداف، يرجى تقدمي مسامهات oإلنكليزية خاصة من اmموعات اإلقليمية. وميكن تقدمي هذهولتحقيق 
 .2018 نوفمرب 12 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

 للحدث: . وميكن االطالع عليه يف الصفحة اإللكرتونيةامللحقيُقرتح برiمج أويل هلذا االجتماع يف 

18-irwsp-19-R/wrc-http://www.itu.int/go/ITU لة.معدّ   وسيجري حتديثه كلما أتيحت معلومات جديدة أو  

وقع اإللكرتوين امل يفيرجى مالحظة أن االجتماع سيجري دون استعمال "و}ئق ورقية" أي أن مجيع و}ئق االجتماع ستكون متاحة 
  املذكور أعاله.

  الرتمجة الشفوية

  سيتم توفري الرتمجة الشفوية يف االجتماع oللغات الرمسية الست.

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CA/242 

 2018أغسطس  28

 
 

 وإىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت 

 
 

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

 2018نوفمرب22إىل20من جنيف،
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  قمللحا

 ورشة العمل األقاليمية الثانية لالحتاد الدويل لالتصاالت

  2019 التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  بشأن األعمال

  1بر�مج أويل

  )2018نوفمرب  22إىل  20من جنيف، (

  اليوم األول
 2018نوفمرب  20الثال�ء، 

 اليوم الثاين
  2018نوفمرب21األربعاء،

  اليوم الثالث
  2018نوفمرب  22اخلميس، 

 اجللسة االفتتاحية ،3010:-30:09
 التحضرياتكلمات افتتاحية واستعراض 

اإلقليمية  ا�موعاتتقوم �ا   اليت
الراديوية بشأن  االتصاالت  ومكتب

 RA-19  ةيواجلمع CPM-19-2  االجتماع
  WRC-19  واملؤمتر

 ، اجللسة الرابعة00:09-15:10
من مشروع تقرير االجتماع  1الفصل 

  2التحضريي للمؤمتر (�بع)

 ، اجللسة الثامنة09:00-10:15

من مشروع تقرير االجتماع التحضريي  3الفصل 
6.1و 5.1و 4.1  أي املسائل املتعلقة  لبنود ،للمؤمتر

 2.1.9  املؤمتر، واملسائل من جدول أعمال 7و
اخلدمة بشأن  1.9  املتعلقة  لبند 9.1.9و 3.1.9و

احملطات األرضية و  (BSS)  اإلذاعية الساتلية
 QV  والنطاقات (ESIM)  املتحرِّكة
  2التنظيمية الساتلية  واملسائل

  اسرتاحة، 45:10-15:10 اسرتاحة،45:10-15:10  اسرتاحة، 30:10-00:11

  اجللسة األوىل ،00:11-30:12
من مشروع تقرير االجتماع التحضريي  2الفصل 
من جدول   16.1و 13.1  أي البندان للمؤمتر

 8.1.9و 5.1.9و 1.1.9  أعمال املؤمتر واملسائل

بشأن املواضيع املتعلقة  1.9  املتعلقة  لبند
والشبكات  (IMT)  الدولية�التصاالت املتنقلة 

واالتصاالت من آلة  (RLAN)  احمللية الراديوية
2(MTC) إىل آلة

  

اجللسة اخلامسة،45:10-00:12
من مشروع تقرير االجتماع  5الفصل 

 8.1و 1.1 التحضريي للمؤمتر، أي البنود
من جدول أعمال  10.1و 2.9.1و 1.9.1و

 1.9 املتعلقة  لبند 4.1.9 املسألةو املؤمتر، 
املسائل املتصلة �خلدمة البحرية وخدمة بشأن 

  الطريان وخدمة اهلواة

  اجللسة التاسعة ،45:10-00:12
من مشروع تقرير االجتماع التحضريي  3الفصل 

  2للمؤمتر (�بع)

 الغداء اسرتاحة، 00:14-00:12الغداءاسرتاحة،00:14-00:12  الغداء اسرتاحة، 30:12-00:14

 الثانيةاجللسة  ،00:14-15:15

من مشروع تقرير االجتماع  2الفصل 
  2التحضريي للمؤمتر (�بع)

 اجللسة السادسة،00:14-15:15
من مشروع تقرير االجتماع  5الفصل

2التحضريي للمؤمتر (�بع)
 

  اجللسة العاشرة ،14:00-15:15
من مشروع تقرير االجتماع التحضريي  6الفصل 
7.1.9و 6.1.9  واملسألتان 4و 2  أي البندان، للمؤمتر

من جدول أعمال املؤمتر  1.9  املتعلقتان  لبند 10و
اإلرسال ، و 95  والقرار 28و  27  القرارين بشأن

 للطاقة للمركبات الكهر�ئيةالالسلكي 
EV)-(WPT واحملطات األرضية غري املرخص ،
  .8102 والقرار (ا

  اسرتاحة، 45:15-15:15 اسرتاحة،45:15-15:15  اسرتاحة، 15:15-45:15

 اجللسة الثالثة، 15:45-17:00

من مشروع تقرير االجتماع التحضريي  1الفصل 
 15.1و 14.1و 12.1و 11.1  أي البنود، للمؤمتر

من جدول أعمال املؤمتر بشأن املواضيع املتصلة 
االتصاالت الراديوية اخلاصة �لسكك  ,نظمة

 (RSTT)  احلديدية بني القطار وجانيب مساره
واملنصات عالية  (ITS)  وأنظمة النقل الذكية

 GHz2 250 ، والنطاقات فوق(HAPS) االرتفاع

، اجللسة السابعة15:45-17:00
من مشروع تقرير االجتماع  4الفصل 

 7.1و 3.1و 2.1  أي البنود، التحضريي للمؤمتر
  2املسائل املتعلقة خبدمات العلومبشأن 

  ، اجللسة اخلتامية15:45-30:16
  االختتام ونظرة مستقبلية

  كلمات ختامية
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1
 .الصفحة اإللكرتونية للحدثيف هذه املرحلة، وسيتم كيدمها الحقاً يف  انتوقيت اجللسات ونطاقها تقريبي 

2
ال تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر مع احللول املمكنة احملددة للوفاء ببنود جدول أعمنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية املدرجة يف مشروع  

املواقف و/أو املقرتحات املشرتكة للمجموعات  واملسائل ذات الصلة ومعلومات بشأن مشاريع اآلراء و/أو 2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
ة العربية/الفريق احمليط اهلادئ لالتصاالت/الفريق التحضريي للمؤمتر، وا#موع-اد اإلفريقي لالتصاالت، واحتاد آسيااإلقليمية (ا#موعة اإلفريقية/االحت

والكومنولث اإلقليمي  (CITEL-PCC.II) ، واللجنة االستشارية الثانية التابعة للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت(ASMG) العريب املعين >دارة الطيف
) ومنظمات أخرى (مثل منظمة (CEPT-CPG) الفريق التحضريي للمؤمتر -، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (RCC) االتصاالت جمال يف

ضاء.وغريها) أو كياEت أخرى، حسب االقت (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(IMO)واملنظمة البحرية الدولية(ICAO) الطريان املدين الدويل

___________  
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