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أن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه  في االتحاد الدولي لالتصاالت يسر مكتب االتصاالت الراديوية
ة لالتحاد بشأن األعمال التحضيرية لثورشة العمل األقاليمية الثاالرسالة اإلدارية المعممة، إلى حضور 

 .(Rev.WRC-07) 72 ، والتي تُنظم طبقاً للقرار2019 للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

. وستعقد 2019 سبتمبر 6إلى  4 في الفترة من (CICG) لدولي للمؤتمراتمركز جنيف ا ستعقد ورشة العمل في
 .2019 سبتمبر 4 يوم 09:30 الساعة الجلسة االفتتاحية في

وباستخدام ملخص الدراسات التحضيرية لقطاع االتصاالت الراديوية والحلول المتوخاة بشأن المسائل 
والواردة في تقرير االجتماع  2019 الراديوية لعامالمطروحة في جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت 

المعلومات المتصلة ، وبمراعاة أحدث 2019 التحضيري إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
، سيتيح (WRC-19) 2019 اإلقليمية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامالتحضيرية بالمكتب وباألعمال 
ات و/أو مقترحلمواقف اركين الفرصة لتبادل وجهات النظر والتوصل إلى فهم أفضل هذا االجتماع للمش

 لكيانات المعنية.ا

مساهمات باإلنكليزية خاصة من المجموعات اإلقليمية. ويمكن وثائق هذه األهداف، يرجى تقديم ولتحقيق 
 )brsgd@itu.int( اإللكترونيالمساهمات إلى أمانة مكتب االتصاالت الراديوية عن طريق البريد  تقديم هذه

يتم تحميلها في الموقع اإللكتروني  وسوف .2019 أغسطس 23 يتجاوز ال موعد فيويفضل أن يكون ذلك 
 للحدث لتيسير االطالع عليها خالل المناقشات.

 عليه في الموقع اإللكتروني للحدث:. ويمكن االطالع الملحقيُقترح برنامج أولي لهذا االجتماع في 
19-irwsp-19-R/wrc-www.itu.int/go/ITU معدّلة. وسيجري تحديثه كلما أتيحت معلومات جديدة أو 

أي أن جميع وثائق االجتماع  ،يرجى مالحظة أن االجتماع سيجري دون استعمال "وثائق ورقية"
 الموقع اإللكتروني المذكور أعاله. ستكون متاحة في

 2019لعام  (RAG)وبناًء على المناقشات التي دارات في اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
 ITU-Rحول إمكانية عقد اجتماع حضوري لفريق العمل بالمراسلة التابع للفريق االستشاري بشأن القرار 

إلى جانب ورشة العمل األقاليمية الثالثة هذه التي ينظمها االتحاد بشأن األعمال التحضيرية للمؤتمر  2-7
WRC-192019سبتمبر  3 ة هذا يوم، يُرجى مالحظة أن من المخطط عقد اجتماع فريق العمل بالمراسل .

 وسيتم اإلعالن عن المزيد من المعلومات بشأن هذا االجتماع في رسالة دعوة منفصلة.

  

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CA/248 
 2019 مايو 8

 
 

 وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت 
 
 

ية الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن األعمال التحضيرية مورشة العمل األقالي :الموضوع

 2019للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 2019سبتمبر  6إلى  4جنيف، من 
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 قلملحا

 ة لالتحاد الدولي لالتصاالتلثورشة العمل األقاليمية الثا
 2019 الراديوية لعام التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت بشأن األعمال

 1برنامج أولي

 (2019 سبتمبر 6إلى  4من جنيف، )

 اليوم األول
 2019 سبتمبر 4، األربعاء

 اليوم الثاني
 2019 سبتمبر 5، الخميس

 اليوم الثالث
 2019 سبتمبر 6، الجمعة

 10:15-09:30الساعة 

تقرير وعرض كلمات افتتاحية 
 WRC-19 المؤتمرإلى مدير ال

، الجلسة 10:30-09:00الساعة 
 الثالثة

مائدة مستديرة بشأن المنصات عالية 
وأنظمة النفاذ  (HAPS) االرتفاع

الشبكات المحلية الراديوية الالسلكي/

WAS/RLAN)(  أخرى متصلة ومسائل
 2 بالخدمات الثابتة والمتنقلة

 ، الجلسة السابعة10:00-09:00الساعة 
األرضية مائدة مستديرة بشأن المحطات 

األنظمة غير و (ESIM) المتحركة
المستقرة بالنسبة إلى األرض للخدمة 

ة أخرى متصلومسائل الثابتة الساتلية 
 2ة بالخدمات الساتلي

 استراحة، 3010:-0010:الساعة  استراحة، 1:001-3010:الساعة  استراحة، 10:45-1510:الساعة 

 12:00-10:45الساعة 

ها ب حالة األعمال التحضيرية المضطلع
جمعية االتصاالت عموماً بشأن 
والمؤتمر  RA)-2019 (19 الراديوية لعام

لعام  الراديوية العالمي لالتصاالت
19) 2019-(WRC األولىالدورة و 

 العالمي لالجتماع التحضيري للمؤتمر
CPM23)- (1 لالتصاالت الراديوية لعام

اإلقليمية  من جانب المجموعات 2023
 واالتحاد والبلد المضيف

الجلسة  ،12:00-11:00الساعة 
 الرابعة

مائدة مستديرة بشأن المنصات عالية 
أنظمة النفاذ و (HAPS) االرتفاع
الشبكات المحلية الراديوية /الالسلكي

WAS/RLAN)(  أخرى متصلة ومسائل
 2 بالخدمات الثابتة والمتنقلة )تابع(

 الجلسة الثامنة ،12:00-10:30الساعة 

مائدة مستديرة بشأن المسائل التنظيمية 
 2 الساتلية

 الغداء استراحة، 00:14-00:12الساعة  الغداء استراحة، 00:14-00:12الساعة  الغداء استراحة، 00:14-0:012الساعة 

 األولىالجلسة  ،15:15-00:14الساعة 
المسائل ذات مائدة مستديرة بشأن 

الصلة باالتصاالت المتنقلة الدولية 
IMT)(2 

الجلسة  ،15:30-00:14الساعة 
 الخامسة

المسائل ذات مائدة مستديرة بشأن 
وخدمة البحرية الصلة بالخدمة 

 2 لطيرانا

 الجلسة التاسعة ،15:15-14:00الساعة 

جدول األعمال بنود مائدة مستديرة بشأن 
 المستقبلي للمؤتمر العالمي لالتصاالت

 2الراديوية والمسائل ذات الصلة 

 استراحة، 45:15-15:15الساعة  استراحة، 6:001-3015:الساعة  استراحة، 45:15-15:15الساعة 

 الثانيةالجلسة ، 17:00-15:45الساعة 
المسائل ذات مائدة مستديرة بشأن 

 الصلة باالتصاالت المتنقلة الدولية
(IMT) )2 )تابع 

، الجلسة 17:00-16:00الساعة 
 السادسة

ذات مسائل المائدة مستديرة بشأن 
 2 العلومالصلة بخدمات 

 30:16-15:45الساعة 
 ختاميةالوالجلسة  االستنتاجات

 .الصفحة اإللكترونية للحدثفي هذه المرحلة، وسيتم تأكيدهما الحقاً في  انتوقيت الجلسات ونطاقها تقريبي 1
االتصاالت الراديوية المدرجة في تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر مع الحلول الممكنة المحددة نتائج دراسات قطاع  2

والمسائل ذات الصلة ومعلومات بشأن اآلراء  2019 للوفاء ببنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

)المجموعة اإلفريقية/االتحاد اإلفريقي لالتصاالت، واتحاد المواقف و/أو المقترحات المشتركة للمجموعات اإلقليمية  و/أو

المحيط الهادئ لالتصاالت/الفريق التحضيري للمؤتمر، والمجموعة العربية/الفريق العربي المعني بإدارة -آسيا

كومنولث اإلقليمي وال (CITEL-PCC.II) ، واللجنة االستشارية الثانية التابعة للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت(ASMG) الطيف

(. (CEPT-CPG) الفريق التحضيري للمؤتمر -، والمؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت (RCC) مجال االتصاالت في

 (ICAO) ومنظمات أخرى )مثل منظمة الطيران المدني الدولي اإلداراتذات صلة من معلومات أخرى ويمكن أيضاً تقديم 

 وغيرها( أو كيانات أخرى، حسب االقتضاء. (WMO) والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (IMO) والمنظمة البحرية الدولية

___________________________    
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