مكتب االتصاالت الراديوية
الرسالة اإلدارية المعممة
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 5أغسطس

2019

CA/249

إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت وإلى أعضاء قطاع االتصاالت
الراديوية وإلى الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد
الموضوع:

اجتماع فريق العمل بالمراسلة التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والمعني
باستعراض القرار  ITU-R 2-7وإمكانية مراجعته ،جنيف 3 ،سبتمبر  2019بعد الظهر

مقدمة
عقد في جنيف
أنشأ الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ) (RAGفي اجتماعه السادس والعشرين الذي ُ
من  15إلى  17أبريل  ،2019فريق عمل بالمراسلة ) (CGيُعنى باستعراض القرار  ITU-R 2-7وإمكانية
مراجعته (انظر اختصاصات فريق العمل في الملحق  2بملخص استنتاجات االجتماع السادس والعشرين
للفريق االستشاري الوارد في الرسالة اإلدارية المعممة  CA/246المؤرخة  24أبريل  .)2019وخالل
االجتماع ،نظر الفريق االستشاري أيضا ً في إمكانية عقد اجتماع حضوري لفريق العمل هذا جنبا ً إلى
جنب مع ورشة العمل األقاليمية الثالثة لالتحاد بشأن األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019التي ستُعقد في جنيف في الفترة من  4إلى  6سبتمبر ( 2019انظر الرسالة اإلدارية
المعممة  CA/248المؤرخة  8مايو .)2019
وأود بموجب هذه الرسالة اإلدارية المعممة اإلعالن عن عقد اجتماع فريق العمل بالمراسلة التابع للفريق
االستشاري لالتصاالت الراديوية هذا في مقر االتحاد بجنيف يوم  3سبتمبر  2019من الساعة  14:00إلى
الساعة .17:00
وقد أُعد مشروع جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع رئيس فريق العمل بالمراسلة ،السيد ألكسندر ف.
فاسيلييف ،وهو وارد في الملحق.
وستنشر جميع الوثائق والمعلومات اإلدارية المتعلقة بهذا االجتماع في موقع التبادل الخاص باالتحاد
https://extranet.itu.int/ituفي العنوان:
هذا
بالمراسلة
العمل
لفريق
والمخصص
.r/conferences/rag/cg_resolution_itu_r_2_7/SitePages/Home.aspx

المساهمات
ينبغي أن تقدم المساهمات الجديدة إلى اجتماع فريق العمل بالمراسلة هذا في نسق إلكتروني إلى عنوان البريد
اإللكتروني  ،brrag@itu.intمع نسخة إلى رئيس الفريق (عنوان البريد اإللكتروني:
 )alexandre.vassiliev@mail.ruوكذلك إلى رئيس ونواب رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية إلى
عنوان البريد اإللكتروني المشار إليه في الموقع  .www.itu.int/go/RAGchairsوينبغي أن تصل المساهمات
إلى مكتب االتصاالت الراديوية في موعد أقصاه  27أغسطس .2019

الجدول الزمني لالجتماع
سوف يبدأ اجتماع فريق العمل بالمراسلة مداوالته في الساعة  14:00يوم  3سبتمبر  .2019وسيبدأ التسجيل
في الساعة  08:30يوم  3سبتمبر عند مدخل مبنى مونبريان باالتحاد.
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معلومات عامة وتسجيل المندوبين
التسجيل في هذا الحدث إلزامي وسيجري على الخط حصرا ً من خالل جهات االتصال المعينة
للتسجيل في أحداث قطاع االتصاالت الراديوية .وقد نشر مكتب االتصاالت الراديوية منذ مايو  2019منصة
جديدة للتسجيل في األحداث حيث يتعين على المشاركين أن يستكملوا أوالً استمارة تسجيل متاحة على
الخط وتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بغرض الموافقة عليها إلى جهة االتصال المعينة .ويقتضي
تقديم طلب التسجيل والحصول على موافقة جهة االتصال المعنية أن يكون لدى المشاركين حساب في خدمة
تبادل معلومات االتصاالت ) (TIESفي االتحاد.
ويمكن االطالع على قائمة جهات االتصال المعينة لقطاع االتصاالت الراديوية (محمية بحقوق النفاذ إلى
مخدم الخدمة ) )(TIESإلى جانب معلومات تفصيلية عن هذا النظام الجديد للتسجيل في األحداث ومتطلبات
دعم الحصول على التأشيرة واإلقامة في الفنادق وما إلى ذلك في الموقع التالي:
)(DFP

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

ويبقى المكتب على أتم استعداد للرد على أي أسئلة تتعلق بهذه الرسالة اإلدارية المعممة (الشخص
البريد
عنوان
أوبينو،
فيليب
السيد
الراديوية:
االتصاالت
المسؤول في مكتب
اإللكتروني.)philippe.aubineau@itu.int :
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

ماريو مانيفيتش
المدير

الملحقات:

1

التوزيع:
 إدارات الدول األعضاء في االتحاد أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية ونوابهم رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ونوابه رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه أعضاء لجنة لوائح الراديو -األمين العام لالتحاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومديرة مكتب تنمية االتصاالت
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الملحـق
مشروع جدول أعمال اجتماع فريق العمل بالمراسلة ) (CGالتابع للفريق
االستشاري
لالتصاالت الراديوية والمعني باستعراض القرار  ITU-R 2-7وإمكانية مراجعته
(جنيف 3 ،سبتمبر  ،2019من الساعة  14:00إلى الساعة )17:00
1
2
3
4
5
6

مالحظات افتتاحية
إقرار جدول األعمال
اإلحاطة علما ً باختصاصات فريق العمل بالمراسلة
النظر في المساهمات
إعداد وثيقة (وثائق) المخرجات
ما يستجد من أعمال

السيد ألكسندر ف .فاسيلييف
رئيس فريق العمل بالمراسلة التابع للفريق االستشاري
لالتصاالت الراديوية
والمعني بالقرار ITU-R 2-7
)(alexandre.vassiliev@mail.ru

