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 هومكان انعقاد هوتاريخ إلى المؤتمر الدعوة

 ً  المؤرخة DM-18/1006و DM-18/1005و CL-18/49 المعّممة الرسائل أعلنه األمين العام في لماوفقا
من الفترة الممتدة  في WRC)-(19 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام، سيُعقد 2018 نوفمبر 11
جمعية بعد انعقاد  )(SHICC الشيخ الدولي للمؤتمرات مركز شرم في 2019نوفمبر  22أكتوبر إلى  28

 مباشرةً. RA)-(19 2019 االتصاالت الراديوية لعام

-WRC المؤتمرمزيد من التفاصيل عن ، ال2019فبراير  13المؤرخة  CA/245الرسالة اإلدارية المعممة  وتقدم
تقديم المزيد  CA/245والغرض من هذه اإلضافة للرسالة  .أعمالهم التحضيرية في المشاركين فيه لمساعدة 19

سيما فيما يتعلق بتقديم المقترحات إلى المؤتمر  ال ،WRC-19 من التفاصيل بشأن األعمال التحضيرية للمؤتمر
 وتيسر وثائق المؤتمر.

 (WRC-19) 2019تقديم المقترحات إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

من أجل تقديم  CA/245بالرجوع إلى الرسالة اإلدارية المعممة ودولة فلسطين نود تذكير الدول األعضاء 
ً . WRC-19 مقترحاتها بشأن أعمال المؤتمر المراَجع في ) 165 للقرار وعلى وجه الخصوص، ووفقا

 (21) بفترة ال تقل عن واحد وعشرين لتقديم جميع المساهماتالنهائي الصارم  تَحدد الموعد(، 2018 دبي،
 ترجمة المساهماتضمان ل، (2019 أكتوبر 7 أقصاهموعد  أي في) أعمال المؤتمرتقويمياً قبل افتتاح يوماً 

 بشكل معّمق. وكي تنظر فيها الوفود المناسبالوقت  في

ترحات قديم المقجهة االتصال المعيّنة بت معتمد باإلدارة المتقدمة بالمقترحات و/أوأن يقوم موظف وينبغي 
 .wrc19@itu.intالتالي:  العنوان على األمانةبالبريد اإللكتروني إلى 

اجة للحد من الحالبداية  ذمنالمقترحات على االهتمام الدقيق بإعداد  وتُحّث الدول األعضاء ودولة فلسطين
حكام امتثاالً ألف المؤتمر،إلى  المقدمة المقترحاتبنسق يتعلق  فيماو. لوثائقهذه ال تنقيحات إلى إجراء

مبادئ توجيهية  األمانةأعدت  واجتماعاته، وجمعياته االتحاد لمؤتمراتمن القواعد العامة  42و 41 الرقمين
 في الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤتمر فياالطالع عليها ، يمكن WRC-19المقترحات إلى المؤتمر  لتقديم

19-www.itu.int/go/WRC. 

إلى  واجهة تقديم المقترحاتوباإلضافة إلى ذلك، تُشجع الدول األعضاء ودولة فلسطين بقوة على استخدام 
 المقدمة إلى المؤتمر، لتيسير إعداد المقترحاتالمكرسة  االتحاد اإللكترونية، وهي أداة (CPI) المؤتمر

ست لالتحاد. وهذه األداة متاحة أيضاً في والتعجيل بنشرها باللغات ال لها على النحو األمثل األمانة معالجةو
 إلى جانب دليل المستخدم الخاص بها. الموقع اإللكتروني للمؤتمر

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 1اإلضافة 

 المعممة اإلداريةلرسالة ل
CA/245 

 2019 أبريل 15

 
 

 الدولي لالتصاالت االتحاد إلى إدارات الدول األعضاء في
 2019 (WRC-19) الراديوية لعام المؤتمر العالمي لالتصاالت والمراقبين في

 
 

تقديم المقترحات إلى  – (WRC-19) 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام :الموضوع
 وتيسر وثائق المؤتمر WRC-19المؤتمر 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0049/en
https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01005/en
https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01006/en
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0245/en
mailto:wrc19@itu.int
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/rules.aspx#8
https://www.itu.int/oth/R0C04000038/en
https://www.itu.int/oth/R0C04000038/en
https://www.itu.int/oth/R0C04000038/en
http://www.itu.int/go/WRC-19
http://www.itu.int/go/WRC-19


- 2 - 

 

 تيسر الوثائق الصادرة قبل انعقاد المؤتمر وأثناءه

، االتحاد(، ولخفض تكلفة وثائق مؤتمرات 2018)المراَجع في دبي،  5 بالمقرر 2 من الملحق 8 وفقاً للرقم
ً في الوثائق جميع وسيُتاح االطالع على .سيُدار المؤتمر بدون استخدام الورق نهائيا    لموقعا إلكترونيا

 في ذلك وثائقه الختامية المؤقتة التي ستُتاح بنسق إلكتروني فقط. ، بمارللمؤتم اإللكتروني

 .قاعات االجتماع في الالسلكية المحليةالشبكة استخدام  المندوبون من وسيتمكن

نفاذاً سهل االستعمال عبر اإلنترنت إلى مقترحات أعمال  WRC-19 نظام إدارة مقترحات المؤتمرويُتيح 
لزم يالموقع اإللكتروني للمؤتمر ) المؤتمر، وسيتاح استخدامه أيضاً، إلى جانب أدوات إلكترونية أخرى، في

 (.(TIES)لالتحاد  حساب في خدمة تبادل معلومات االتصاالتإنشاء 

 ة النفاذ إلى الوثائقسياس

 ً لى النحو مر عمؤتمقدمة إلى التتاح الوثائق ال، سلسياسة االتحاد بشأن النفاذ إلى المعلومات/الوثائقوفقا
 التالي:

 يد مكتب تقينة، إال إذا طلب مقدم الوثيقة من المقدمة إلى األماحرية إلى الوثائق المكن النفاذ بي
. وفي هذه الحالة، يُشجع مقدم الوثيقة تخدمة تبادل معلومات االتصاالالنفاذ إلى  بواسطةإتاحتها 

ون وحدهم مسؤولكلما كان ذلك ممكناً. ومقدمو الوثائق هم  على توفير نسخة مبسطة للنفاذ العمومي
 تطلب فرض قيود على النفاذ إليها.عن تحديد ما إذا كانت وثائقهم تتضمن معلومات ت

 الصادرة عن األمين العام أو مدير مكتب االتصاالت الراديويةحرية إلى الوثائق مكن النفاذ بي. 

  ق الداخلية ن الوثائالناتجة للنفاذ العمومي، في حين أستخضع الوثائق الختامية للمؤتمر والوثائق
بحقوق النفاذ إلى خدمة تبادل للمؤتمر )مثل الوثائق الصادرة عن لجان المؤتمر( ستكون محمية 

 .(TIES)االتصاالت  معلومات

 وثائق المؤتمرمزامنة 

من  WRC-19 المؤتمروثائق  لمزامنة االتحادتطبيق  WRC-19مر اإللكتروني للمؤت الموقع األمانة في ستتيح
 مرالمؤتقبل  للحواسيب الشخصية المحليقراص األ محركعبر  المؤتمروثائق  بمزامنةأجل السماح 
ب سح المنشورةآخر الوثائق  ولمزامنة االتحاد مخدمتهيئة هذا التطبيق للنفاذ إلى  تمتوخالله. وقد 

 لالتحادتبادل معلومات االتصاالت خدمة تثبيت هذا التطبيق عن طريق حساب  ويمكنالطلب. 
TIES) (ITU. 

 الخاص بالمؤتمر "SharePoint"موقع التبادل اإللكتروني 

WRC- مؤتمرللاإللكتروني  الموقعيمكن النفاذ إليه من خالل  موقع تبادل إلكتروني سيُنشأ من أجل المؤتمر

 لداتمجحيث سيتم إنشاء " للمؤتمرتابع  وفريق عمل لجنةمواقع فرعية لكل  الموقعوسيوفر هذا  .19
ويلزم إنشاء حساب في خدمة تبادل  بشأن عمل األفرقة. رسمي" لتبادل الوثائق بشكل غير مشتركة

 .بالمؤتمر الخاصموقع التبادل اإللكتروني  للنفاذ إلى (TIES) لالتحادمعلومات االتصاالت 
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