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 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

 .2021 أبريل 1 إلى مارس 29 في الفترة منن يوالعشر  ثامنالاجتماعه  (RAG) االستشاري لالتصاالت الراديوية لفريقاعقد 

وبناًء على المناقشات التي أجريت في اجتماع الفريق االستشاري، من المهم أن تكون اإلدارات على علم بأن الفريق االستشاري 

كثر توازناً بين الرجال والنساء، بل يتعلق أيضاً  أقر بأن تعزيز المساواة بين الجنسين ال يعني فقط السعي إلى تحقيق توزيع أ

 ً التقدم في جميع  عزيزستخدم لتالرجال والنساء على السواء ت   يقدمهامة التي أن المعارف والخبرات القي   بالجوانب النوعية، مؤكدا

 .ميادين قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد

الفريق ، وسعياً إلى تحقيق المساواة واإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين في أعمال قطاع االتصاالت الراديوية، يشجع في هذا السياقو

، (APT)جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت االستشاري اإلدارات وأعضاء القطاع والمنظمات اإلقليمية الست لالتصاالت )

، والمؤتمر األوروبي إلدارات البريد (ATU)، واالتحاد اإلفريقي لالتصاالت (ASMG) والفريق المعني بإدارة الطيف في الدول العربية

( على العمل (RCC)، والكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت (CITEL)، ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CEPT)واالتصاالت 

وترشيح النساء لالضطالع بأدوار قيادية ودعمهن  بفعالية لضمان مشاركة النساء في اجتماعات القطاع على جميع المستويات

 .ذلك في

بما يشمل إعداد  عملهالتابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  1مراسلة رقم إلى ذلك، سيواصل فريق العمل بال إضافةً 

في قطاع االتصاالت قرار جديد محتمل لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن "تعزيز المساواة واإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين 

ولتحقيق  .(RA-23) 2023ية االتصاالت الراديوية لعام الراديوية باالتحاد" لكي ينظر فيه الفريق االستشاري قبل تقديمه إلى جمع

 لجمعية.التي تسبق اهذا الهدف، تشجَّع اإلدارات وأعضاء القطاع على المشاركة في هذا العمل طوال فترة الدراسة 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

 الرسالة اإلدارية المعممة

256CA/ 

 1202أبريل  19

 
 

  أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةوإلى  الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد

 
 

 للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والعشرين الثامنملخص استنتاجات االجتماع  :الموضوع
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 .االجتماع هذه الرسالة ملخص استنتاجات مرفقويرد في 

للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  اإللكترونيموقع ال فيمن المعلومات عن هذا االجتماع  مزيد ويمكن االطالع على

 .R/go/RAG-http://www.itu.int/ITU العنوان: في

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش

 المدير

 1 :المرفقات

 :التوزيع

 في االتحادإدارات الدول األعضاء  -

 أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية -

 الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد -

 رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية ونوابهم -

 رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ونوابه -

 ؤتمر ونوابهرئيس االجتماع التحضيري للم -

 أعضاء لجنة لوائح الراديو -

 مكتب تنمية االتصاالت ةاألمين العام لالتحاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير  -

http://www.itu.int/ITU-R/go/RAG
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 المرفق

 للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والعشرين ثامنالملخص استنتاجات االجتماع 

 (RAG20/TEMP/4(Rev.3))المصدر: الوثيقة 

 

بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

 .رسمياً  االجتماع ،السيد دانييل أوبام )كينيا( افتتح الرئيس، مالحظات افتتاحية 1

مالحظاته االفتتاحية، عن تقديره لمشاركة األمين العام وجميع المديرين الثالثة، وأشار إلى أن ذلك يدل على وجود تعاون وثيق أعرب رئيس الفريق االستشاري، في و

تراضية االفمنصات العلى ذلك، أعرب السيد أوبام عن سروره لرؤية جميع المشاركين بعد هذا العام العصيب، وأشار إلى التحسن المحرز في  بين القطاعات. وعالوةً 

 منذ االجتماع األخير للفريق االستشاري.

افتراضياً وعلى التحسينات الكبرى التي أدخلها مستمرة وأدلى األمين العام لالتحاد بمالحظاته االفتتاحية. وسلط الضوء على الجهود التي بذلها االتحاد إلبقاء األعمال 

الن المساواة بين الجنسين وأعمال فريق العمل بالمراسلة التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية تنفيذ إععلى األدوات والمنصات اإللكترونية. وأشاد أيضاً ب

 والمعني بالمساواة بين الجنسين من أجل تحسين مشاركة النساء في األدوار القيادية في قطاع االتصاالت الراديوية.

كثر من عام في العمل عن ب عد، ومع ذلك فقد استمر مكتب االتصاالت الراديوية  بالمواعيد النهائية في الوفاء والحظ مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن االتحاد أمضى أ

ديد من األحداث االفتراضية التي حضرها عدد ، ودعم العلمنشوراته، وتحديث أنظمته وقواعد بياناته، ومعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات األرضية والساتلية

وشكر المدير مانيفيتش قيادات لجان الدراسات وفرق العمل لقطاع االتصاالت الراديوية وجميع أعضاء القطاع على صمودهم ومرونتهم  .مسبوق من المشاركين غير

 في هذه الظروف الصعبة. 

وشكر االجتماع على دعوته إلى إلقاء كلمة في اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية. وأعرب عن تقديره ورحب مدير مكتب تقييس االتصاالت بالمشاركين 

ي إطار التحضير للجمعية العالمية تقييس االتصاالت ف مكتب الذي يضطلع به بين قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت والعمل  المتزايد لتعاونل

 لتقييس االتصاالت.

كة والتعاون المستمرين بين المكاتب، وأشارت إلى عدة مشاريع يعتمد فيها مكتب تنمية االتصاال كدت مديرة مكتب تنمية االتصاالت الشرا ت على دعم مكتب وأ

 لالتصاالت اإلقليمية الدراسية الحلقاتو، (PRIDA)السياساتية والتنظيمية إلفريقيا الرقمية )توصيلية المدارس(، والمبادرة  GIGAاالتصاالت الراديوية، مثل مشروع 

وأعربت المديرة أيضاً عن  .، وفريق المهام المعني بالشباب(I-CoDI)للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، والمركز الدولي لالبتكار الرقمي  9، والقرار (RRS) الراديوية

 شكرها لمكتب االتصاالت الراديوية على شبكة المرأة وأشارت إلى استحداث برنامج مماثل من أجل قطاع تنمية االتصاالت.
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بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

 مالإقرار جدول األع 2

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:اوثيقة 

ADM/2 

 بدون تغيير. RAG21/ADM/1مشروع جدول األعمال الوارد في الوثيقة  اعت مد

 مسائل تتعلق بالمجلس 3

 

 وثائق الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:

RAG21/26  26 ،(2)الفقرة Corr.1 

 Add.2-26، (3.2)الفقرة 

 علماً بالمعلومات المقدمة بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةأحاط 

 2020-2021 ميزانية الفترةالمعلومات المقدمة بشأن ب علماً الفريق االستشاري  أحاطمجلس االتحاد،  األمور المتعلقة بالميزانية من اختصاصأخذاً في االعتبار أن و

 هللمشاركين في اجتماع الفريق االستشاري أن المكتب عمل جاهداً على شغل وظائف وأوضح مدير مكتب االتصاالت الراديوية .2022-2023 الفترةومشروع ميزانية 

وفيما يتعلق باإليرادات المتوقعة من المنشورات، أوضح المدير  من قبل وال يتوقع تحقيق نفس المستوى من الوفورات كما كان الحال في السنوات السابقة. شاغرةال

 بالمقارنة مع العامين األخيرين.مؤتمر انعقاد ال بعدالعامين األولين  خاللمنشورات زيادة ال، مع العاديةأن ميزانية المنشورات تتبع الدورة 

التي يتعين تقديمها إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات، أيد الفريق  C14/INF/4وفيما يتعلق باالستعراض والتحديث المطلوب إجراؤهما للوثيقة 

بهذه  1الملحق لنحو المبين في ، على االصفحات اإللكترونية"" من أجلصف وأيد أيضاً إضافة  RAG21/26االستشاري التحديث المقترح المقدم في ملحق الوثيقة 

 .الممارسة المعيارية الحالية في سائر القطاعاتإلبراز جدول ى الإل ، الوثيقة

لب من الفريق االستشاري إسداؤها إلى المدير بشأن مساهمته في عمل فريق الخبراء المعني بلوائح االتصاال ، (EG-ITR)ت الدولية وفيما يتعلق بالمشورة التي ط 

 .المعني بلوائح االتصاالت الدوليةالمساهمة التي يقدمها لفريق الخبراء أشار الفريق االستشاري على المدير بإمكانية أن يقرر، حسب االقتضاء، 

ريق االستشاري أيضاً عن وأعرب الف .التي قدمها وفد الصين RAG21/33وأحاط الفريق االستشاري علماً، مع الموافقة والتقدير، باآلراء المعرب عنها في الوثيقة 

داثه، بما في ذلك للتحديثات المقدمة من دائرة خدمات المعلومات باالتحاد بشأن العديد من منصات االتحاد االفتراضية المستخدمة في اجتماعات االتحاد وأحتقديره 

كثر من حل واحد لضمان استمرارية األعمال. وخصائصها قدرات كل منصة  وأهمية توافر أ

 .كيفية استمرار هذه المنصات في تيسير العمل بعد الجائحةوضرورة النظر في  ،وأشارت بعض اإلدارات إلى فائدة وجود منصة مشتركة في االتحاد من أجل االتساق

المشاركة عن ب عد لالتحاد  الفريق المتخصص المعني بمنصات إلى RAG21/33وطلب الفريق االستشاري من مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يحيل الوثيقة 

 .من المعلومات عن منصات المشاركة عن ب عد اً قدم في االجتماع المقبل للفريق االستشاري مزيديو وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات في االتحاد، 

تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت  4

 WRC)-(19 2019الراديوية لعام 

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:اوثيقة 

26 

وبأن تمويل جميع أنشطة تطوير البرمجيات قد تأمن باستخدام الفائض  WRC-19أحاط الفريق االستشاري علماً بالتقرير المتعلق باآلثار المالية لقرارات المؤتمر 

 وية.قطاع االتصاالت الراديلوالناتج عن إلغاء البعثات واالجتماعات الحضورية  2020المتوقع من تنفيذ ميزانية المكتب لعام 

 WRC-23إلعداد بنود معينة تتعلق بجدول أعمال المؤتمر  WRC-19وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً بأن التمويل الالزم لتغطية التكاليف المقدرة في المؤتمر 

لمتطلبات من الميزانية إلعداد ينبغي تأمينه بناًء على المعلومات اإلضافية التي سيقدمها المكتب على النحو الوارد وصفه أدناه. وأحاط الفريق االستشاري علماً بأن ا

رف  ودة إلى االجتماعات الحضورية معروفاً.سيتعين مراجعتها في المستقبل عندما يكون موعد الع WRC-23أعمال المؤتمر هذه البنود المحددة المتعلقة بجدول  واعت 

بهذه البنود،  أيضاً بأن بنود جدول األعمال هذه معقدة، وأن بعض لجان الدراسات/فرق العمل أنشأت عدة أفرقة عمل بالمراسلة لمعالجة الجوانب المتعلقة
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بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

لتالي، يمكن وضع تقديرات أفضل في المستقبل باالستناد إلى عدة عوامل وبا .2021منتصف عام  بحلوللدراسات ذات الصلة يجب أن ت حدد اخصائص نظام  وأن

 فيها الموعد غير المتوقع حالياً لعودة قطاع االتصاالت الراديوية إلى عقد اجتماعات حضورية.  بما

تكاليف الفعلية لألنشطة المضطلع بها بالفعل وطلب الفريق االستشاري من مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يقدم إليه في اجتماعه المقبل معلومات عن ال

 لتكاليف األنشطة المستقبلية.وتقديرات 

ذات الصلة بخدمات األرض والخدمات الفضائية واإلجراءات  WRC-19وأحاط الفريق االستشاري علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة بشأن تنفيذ قرارات المؤتمر 

 .WRC-19قرارات المؤتمر األخرى الرامية إلى تنفيذ 

 وموعده، WRC-23جدول أعمال المؤتمر  5

ومكان انعقاده، واألعمال التحضيرية 

 الصلة به ذات

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:ا وثائق

 2+ التصويب  26

 .WRC-23أحاط الفريق االستشاري علماً بالتقرير المتعلق باألعمال التحضيرية للمؤتمر 

وأعرب عن تقديره  WRC-23لتحديد الموعد الدقيق النعقاد المؤتمر  1399بتحديث القرار  2021أن المجلس سيقوم في دورته لعام ب علماً  الفريق االستشاري أحاطو

 .تحدة الستضافة المؤتمرلدعوة حكومة اإلمارات العربية الم

التي  وموظفي المكتب كافًة لجهودهم الدؤوبة القيمة الدوائروأعرب الفريق االستشاري أيضاً عن تقديره لمكتب االتصاالت الراديوية والمدير ونائب المدير ورؤساء 

 .ما يمليه عليهم الواجب بذلوها فوق

خالل هذه الفترة حيث ال يمكن عقد اجتماعات  WRC-23وأحاط الفريق االستشاري علماً بالتحديات التي يطرحها استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بالمؤتمر 

الخيارات الممكنة ت الراديوية إلى تحديد ، د عي مدير مكتب االتصاال2023في الربع األخير من عام ستكون  WRC-23فترة انعقاد المؤتمر أن وأخذاً في االعتبار  .حضورية

 لتحسين الدراسات التحضيرية في حالة ضرورة استمرار االجتماعات االفتراضية في العام المقبل.

 أنشطة لجان الدراسات 6

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:ا وثائق

 28 ، 1اإلضافة -26، 26

 .RAG21/26للوثيقة  1أحاط الفريق االستشاري علماً بتقرير دائرة لجان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية الوارد في اإلضافة 

 مستشارو خاصةً للدعم الممتاز الذي قدمته دائرة لجان الدراسات بمكتب االتصاالت الراديوية وروح المهنية التي تحلت بها، وأعرب الفريق االستشاري عن تقديره 

دائرتي الخدمات الفضائية وخدمات األرض بمكتب االتصاالت الراديوية لمساهماتهما التقنية بما في ذلك المساهمات القيمة المتعلقة لجان الدراسات، ولجهود 

 .ان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، واألعمال ذات الصلة المضطلع بها في لجWRC-23منها ببنود جدول أعمال المؤتمر  ما يتصل خاصةً باإلحصاءات، 

نشر جداول ومن أمثلة هذه التدابير  .بنسق افتراضي وناقش الفريق االستشاري بعض التدابير الرامية إلى تشجيع سير األعمال السلس الجتماعات القطاع، خاصةً 

 عملياً. قدر المستطاع، (ADM)أعمال أفرقة العمل كوثائق إدارية 

على تقديم ملخصات اإلنجازات ، القائمةطلب تشجيع رؤساء لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ورؤساء فرق العمل، باستخدام اآلليات وأيد الفريق االستشاري 

 .التي حققتها مؤخراً لجنة الدراسات أو فرقة العمل التابعة لهم إلى لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت

 .المبادئ التوجيهية الحالية لتحسين طريقة عقد االجتماعات اإللكترونية صقل وأشار الفريق االستشاري على المدير بإعادة النظر في إمكانية

التقدم  رازأن تيسير إحتنطبق على اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية ووأشار الفريق االستشاري إلى أن القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته 

 يقتضي التطبيق الصارم لهذه القواعد.

 .وطلب الفريق االستشاري من المكتب المواظبة على تحديث الصفحات اإللكترونية للجان الدراسات
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بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

بشأن بيانات االتصال وقرر، عقب مناقشٍة سلطت الضوء على إيجابيات المقترح وسلبياته، عدم إدخال أي  RAG21/28وأحاط الفريق االستشاري علماً بالوثيقة 

 .على بيانات االتصال فرق العمل تعديالت على المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بموافقة

 األنشطة المشتركة بين القطاعات 7

 

 الراديوية:لفريق االستشاري لالتصاالت ا وثيقتا

25 ،34 

ورأى أن المسألة المثارة في هذه الوثيقة قد تم تناولها بالفعل في إطار فرق  RAG21/25أحاط الفريق االستشاري علماً، مع الشكر، ببيان االتصال المقدم في الوثيقة 

 العمل ذات الصلة.

وشكر السيد فابيو بيجي على التقرير وعلى العمل المضطلع به في فريق التنسيق  RAG21/34وأحاط الفريق االستشاري علماً ببيان االتصال المقدم في الوثيقة 

، يقترح الفريق االستشاري أن يواصل مكتب تنمية RAG21/34بالوثيقة  2وفيما يتعلق بتحديث جداول التقابل الواردة في المرفق  .(ISCG)المشترك بين القطاعات 

 االضطالع بالتقابل الحالي بين القطاعات. تب تقييس االتصاالت االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديوية ومك

ي ستعرض بانتظام من جانب دائرة لجان الدراسات بمكتب  RAG21/34وأحاط الفريق االستشاري علماً أيضاً بتأكيد السيد بونومو أن جدول التقابل الوارد في الوثيقة 

 االتصاالت الراديوية وأنه محدَّث حالياً.

المبادئ  ريق االستشاري فريق التنسيق المشترك بين القطاعات إلى النظر في المقترحات المقدمة خالل اجتماع الفريق االستشاري، بما في ذلك تنسيقويدعو الف

طاع تنمية االتصاالت لدعم التوجيهية المتعلقة بكيفية تحديد إنجازات/نواتج قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت الرئيسية التي ينبغي توجيهها إلى ق

 .تحديداً ما يتعلق منها بالمواضيع التي تهم البلدان النامية  خاصةً أنشطته، 

. وأ بلع االجتماع بأن 2021مارس  12قد في التسجيل لحضور اجتماع فريق التنسيق المشترك بين القطاعات الذي ع  في مشاكل  وجودالفريق االستشاري  الحظو 

وعملية التسجيل لتيسير مشاركة أوسع في اجتماعات فريق  المشترك بين القطاعات لالتحاد تعمل على استحداث صفحة إلكترونية لفريق التنسيقاألمانة العامة 

عقد ف  .التنسيق ، 2021 سبتمبر 1ي ورحب الفريق االستشاري بالدعوة التي وجهها فريق التنسيق إلى أعضاء الفريق االستشاري للمشاركة في اجتماعه المقبل الذي سي 

 .هناالبريدية لفريق التنسيق المشترك بين القطاعات التسجيل في القائمة و

 .نائبا الرئيس من الكاميرون والمكسيك االفريق االستشاري بأن ممثليه هموذك ر 

كد الفريق االستشاري أهمية التنسيق بين القطاعات وضرورة مواصلة دعم أنشطة فريق التنسيق بين القطاعات  .وأ

  ةالتشغيلي ةالخطمشروع  8

 (القسم الخاص بمكتب االتصاالت الراديوية)

 

 االستشاري لالتصاالت الراديوية:لفريق ا وثيقتا

26 ،27 

بتعليقات أيضاً وأخذ الفريق االستشاري علماً .  2022-2025بمشروع الخطة التشغيلية المتجددة لقطاع االتصاالت الراديوية للفترة  أحاط الفريق االستشاري علماً 

 .بقطاع االتصاالت الراديويةالتي تفيد بأن هذه الوثيقة موحدة لالتحاد وتتضمن جزءاً خاصاً المدير 

د على أساس البيانات المستمدة من مصاد ر مفتوحة )مثل قواعد وأشار الفريق االستشاري على المدير بأن ينظر، قدر المستطاع عملياً، في استخدام مؤشرات ت حدَّ

 .ة(البيانات والوثائق الخاصة باالتحاد ووكاالت األمم المتحدة، وغير ذلك من المصادر الموثوق

 علومات مكتب االتصاالت الراديويةمنظام  9

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:ا وثيقتا

بالعرض المتعلق بالبرمجيات واألدوات ذات الصلة بخدمات األرض والبرمجيات واألدوات األخرى. وشكر الفريق االستشاري المدير، أحاط الفريق االستشاري علماً 

وشجع الفريق االستشاري المدير على  .البرمجية بالشكر السيد بشار أبو شنب، وجميع موظفي مكتب االتصاالت الراديوية الذي شاركوا في تطوير هذه األدواتوخص 

. وفيما يتعلق حظاتهم التقييميةالسارية وكذلك احتياجات المستعملين ومال (RoP)مواصلة تحديث جميع هذه األدوات مع مراعاة لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية 

https://www.itu.int/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2Fnet4Z2FiwmZ2FZ3Fp0Z3D0Z26p11Z3DITUZ26p12Z3DITU-SEP-Cross-sector-SEP-SG&reason=0&formdir=10
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بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

عرض األدوات والتماس مالحظات تقييمية ، عملياً ذلك  أتيح، كلما بإمكانهم باألدوات ذات الصلة بلوائح الراديو، أشار الفريق االستشاري إلى أن موظفي المكتب 29، 26

فاذ إلى موارد نلتسهِّل على جميع األعضاء، خاصة البلدان النامية، الألغراض زيادة التحسين. وأشار الفريق االستشاري إلى أن المدير أوضح بأن هذه األدوات تطوِّر 

، وأخيراً النامية، بوجه خاص، على استخدام األدوات وتقديم مالحظات تقييمية إلى المكتب. ويشجع الفريق االستشاري البلدان الطيف الراديوي طبقاً للوائح الراديو. 

 هذه األدوات باللغات األخرى لالتحاد.إصدار أشار الفريق االستشاري إلى ضرورة 

ر المدير وشعبة برمجيات التطبيقات الفضائية البرمجيات ذات الصلة بالخدمات الفضائية وشكوأحاط الفريق االستشاري علماً بالعرض المتعلق بعمليات تطوير 

وشكر الفريق االستشاري إدارة اليابان على مساهمتها السخية وعلى إتاحة خبير لتنفيذ   .908و 907بمكتب االتصاالت الراديوية على األدوات المطورة لتنفيذ القرارين 

على ذلك، أشار الفريق  وعالوةً  والحفاظ على جميع الميزات الوظيفية في األدوات الجديدة.. وطلب الفريق االستشاري من المدير مواصلة هذا العمل 908القرار 

، طلب الفريق االستشاري وأخيراً حظات تقييمية من اإلدارات ولجان الدراسات ومعرفة كيف يمكن لهذه األدوات تيسير عملها. االستشاري على المدير بالتماس مال

 استخدام أدوات تحليل البيانات في مكتب االتصاالت الراديوية. عن بمعلوماتفي اجتماعه المقبل  إحاطتهمن المدير 

المقدمة من اليابان. ويتفق الفريق االستشاري مع المدير  RAG21/29وأحاط الفريق االستشاري علماً، مع التقدير، بالمعلومات والمقترحات الواردة في الوثيقة 

ويرى الفريق االستشاري  .عديدة، سواء مالياً أو بإتاحة خبراء متخصصين، وفي اإلعراب عن التقدير لذلكت في أعمال المكتب منذ سنوا ة اليابانمساهمب االعتراف في

 .االتصاالت الراديوية ما يركز عليه مكتب ذلكأن التحسينات الناتجة في أدوات المكتب تساعد البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء، و 

في االعتبار عند النظر في عبء العمل واألولويات  RAG21/29المقترحات المقدمة من اليابان في الوثيقة  ذاالستشاري من مكتب االتصاالت الراديوية أخوطلب الفريق 

رة إلى أدوات برمجية يمكن استخدامها وأشار الفريق االستشاري أيضاً إلى أن األعضاء أعربوا عن الحاجة المستم .والموارد وتوافر الموظفين واحتياجات البلدان النامية

 دون توصيل باإلنترنت، وكذلك أدوات قائمة على اإلنترنت بالكامل.

التابع  1تقرير فريق العمل بالمراسلة رقم  10

للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

 المساواة بين الجنسينب والمعني

 

 الراديوية:لفريق االستشاري لالتصاالت ا وثيقة

30 

، الواردة 2019إعالن المساواة بين الجنسين للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام أحاط الفريق االستشاري علماً بأنشطة فريق العمل بالمراسلة المعني بتنفيذ 

وإضافًة إلى النص أدناه، اتُّفق على تزويد مدير مكتب االتصاالت الراديوية بمشروع نص لينظر في إدراجه  .وبيان االتصال المقترح المرفق بها RAG21/30في الوثيقة 

، مع مراعاة مناقشات هذا الموضوع في االجتماع الثامن والعشرين للفريق االستشاري، 2021في الرسالة المعممة المتعلقة بنتائج اجتماع الفريق االستشاري لعام 

 علومات األخرى المتاحة في الموقع اإللكتروني لالتحاد بشأن هذا الموضوع.فضالً عن الم

عملياً، في دعم المساواة واإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين  إلى أقصى حد ممكنويدعو الفريق االستشاري جميع رؤساء لجان الدراسات وفرق العمل إلى االستمرار، 

 .داخل فرق العمل وأفرقة المقررين، بما يشمل تعيينهن كرئيسات ونائبات رئيس ومقرِّراتمناصب قيادية  فيالنساء  على تعيين تشجيعالب
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بند جدول 

 األعمال
 االستنتاجات )الوثائق( الموضوع/الوثيقة

 2اختصاصات فريق العمل بالمراسلة رقم  11

التابع للفريق االستشاري لالتصاالت 

 الممكنة ةالراديوية والمعني بالمراجع

 ITU-R 15-6و ITU-R 1-8ن لقراريل

 

 لالتصاالت الراديوية:لفريق االستشاري اوثيقة 

31 

 ITU-R 1-8الممكنة للقرار  ةالتابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والمعني بالمراجع 2فريق العمل بالمراسلة رقم وافق الفريق االستشاري على اختصاصات 

(RAG CG-2)  بهذه الوثيقة. 2على النحو المبين في الملحق 

 التواصل 12

 

 لفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية:اوثيقة 

26 

، وطلب منه 559في تنفيذ القرار  شكر الفريق االستشاري مكتب االتصاالت الراديوية على العمل المتعلق بالتواصل وعلى اإلجراءات المتخذة لدعم البلدان، خاصةً 

 .مواصلة هذا العمل الجيد

إلى النسخ المشار إليها سابقاً  ، إضافةً من لوائح الراديو 2020طبعة ل MS Wordنسخة وأحاط الفريق االستشاري علماً بالطلب الموجه إلى المكتب بإتاحة نفاذ أسهل إلى 

 عرضالوأشار المدير إلى إمكانية القيام بذلك بعد التشاور مع األمانة العامة. وخالل  .للجان الدراسات/فرق العمل لقطاع االتصاالت الراديويةفي الصفحات اإللكترونية 

 WRC-23الخاصة بالمؤتمر  (CPI)مؤتمر أداة واجهة تقديم المقترحات إلى الالنسخة األولية من بتوفر بلغ المشاركون أ  ، RAG21/26من الوثيقة  5لقسم ل السابق

 ية مناسبةوثيقة نموذجشكل في واستخالصها التي تمكن من اختيار نصوص من لوائح الراديو  في الصفحة اإللكترونية لالجتماع التحضيري للمؤتمر( )المتاحة

 .WRC-23يمكن استخدامها إلعداد المساهمات المقدمة إلى لجان الدراسات والمقترحات المقدمة إلى المؤتمر  MS Word نسقب

مع إيالء الصفحات اإللكترونية لمكتب ودعا الفريق االستشاري المدير إلى مواصلة الجهود المتعلقة باستخدام جميع اللغات الرسمية الست لالتحاد على قدم المساواة 

وأقر الفريق االستشاري أيضاً بالتحديات التي أعرب عنها المدير فيما يتعلق بتنسيق الصفحات اإللكترونية ورحب بمساعدة  .ت الراديوية اهتماماً خاصاً االتصاال

 األعضاء في تحقيق االتساق.

عقد اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية لعام  موعد انعقاد االجتماع المقبل 13  .2022في النصف األول من عام  2022سي 

 .فرق العمل ونوابهم على المشاركة في اجتماعات الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةيشجَّع رؤساء لجان الدراسات و ما يستجد من أعمال 14

 :الملحقات

 C14/INF/4 للوثيقةتحديث   :1الملحق 

ITU-R 1-8 (RAG CG-2)للقرار التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والمعني بالمراجعة الممكنة  2اختصاصات فريق العمل بالمراسلة رقم  :2الملحق 

https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/WRC23/Main
https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/WRC23/Main
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 1الملحق 

 مالحظات اللغات قطاع االتصاالت الراديوية

  الروسية الفرنسية اإلسبانية الصينية العربية اإلنكليزية 

        . جمعية االتصاالت الراديوية1

  x x x x x x شفويةترجمة 

  x x x x x x مساهمات

  x x x x x x 1000سلسلة 

  x x x x x x جداول األعمال

 حسب المحتويات x x x x x x وثائق المعلومات

       x قوائم المشاركين

  x x x x x x القرارات

  x x x x x x ةاإللكتروني صفحةال

        الراديوية. المؤتمر العالمي لالتصاالت 2

  x x x x x x ترجمة شفوية

  x x x x x x جدول أعمال المؤتمر

  x x x x x x تقارير/مساهمات/مقترحات

  x x x x x x وثائق العمل/الوثائق المؤقتة

  x x x x x x اليومية جداول األعمال

  x x x x x x الوثائق اإلدارية

 حسب المحتويات x x x x x x وثائق المعلومات 

       x قائمة المشاركين

  x x x x x x محاضر الجلسات

  x x x x x x الوثائق الختامية المؤقتة

  x x x x x x ةاإللكتروني صفحةال

. جلسات المعلومات في المؤتمر 3

 [1]العالمي لالتصاالت الراديوية

       

  x x x x x x ترجمة شفوية

        االستشاري لالتصاالت الراديويةأ. الفريق  4

  x x x x x x ترجمة شفوية

  x x x x x x مساهمات 

       x وثائق مؤقتة

ملخص استنتاجات الفريق االستشاري 

 لالتصاالت الراديوية

x x x x x x  

 

 .Rev.WRC 72)-0(7 القرار 1
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 مالحظات اللغات قطاع االتصاالت الراديوية

  الروسية الفرنسية اإلسبانية الصينية العربية اإلنكليزية 

  x x x x x x ةاإللكتروني صفحةال

        ب. لجان الدراسات4

  x x x x x x ترجمة شفوية

       x كل أنواع الوثائق

  x x x x x x اإللكترونية الصفحة

        . لجنة لوائح الراديو5

 حسب تكوين اللجنة x x x x x x ترجمة شفوية

  x x x x x x كل أنواع الوثائق

  x x x x x x اإللكترونية الصفحة

. الحلقات الدراسية العالمية 6

 الراديوية لالتصاالت

       

 في الجلسات العامة فقط x x x x x x ترجمة شفوية

  x x x x x x وثائق 

       x عروض

  x x x x x x اإللكترونية الصفحة

        . المنشورات7

  x x x x x x التوصيات المواَفق عليها 

 المحتوياتحسب  x x x x x x تقارير قطاع االتصاالت الراديوية

 حسب المحتويات x x x x x x الكتيبات

  x x x x x x آراء

  x x x x x x لوائح الراديو

النشرة اإلعالمية الدولية للترددات، الصادرة 

 (IFIC-BR) عن مكتب االتصاالت الراديوية

x x x x x x  

  x x x x x x  (IFL) مقدمة للقائمة الدولية للترددات

  x x x x x x اإلجرائيةالقواعد 

  x x x x x x )النهائية( الوثائق الختامية

الجدول الزمني لإلذاعة على الموجات 

 (HFBC) الديكامترية

x   x x   

  x x x x x x الدليل البحري 

  x x x x x x المطبوعات الخدمية )البحرية(

  x x x x x x القوائم
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 مالحظات اللغات قطاع االتصاالت الراديوية

  الروسية الفرنسية اإلسبانية الصينية العربية اإلنكليزية 

        . الوثائق اإلدارية8

الرسائل  باستثناء x x x x x x الرسائل المعممة

المعممة التي تخص 

 فرق العمل/أفرقة المهام

 فقط( )باإلنكليزية

 حسب المحتويات x x x x x x الملحقات 

 حسب المحتويات x x x x x x المواد الترويجية والموقع اإللكتروني

 المحتوياتحسب  x x x x x x معلومات عامة للمندوبين
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 2الملحق 

التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  2اختصاصات فريق العمل بالمراسلة رقم 

 ITU-R 1-8 (RAG CG-2)مراجعة الممكنة للقرار الوالمعني ب

 مقدمة

 RA19/84في الوثيقة  2019، دعت جمعية االتصاالت الراديوية لعام R 1-ITU-8من القرار  A1.4.4إلى  A1.1.4طبقاً للفقرات من 

يتعلق بإجراءات الموافقة  فيما ITU-R 1 الممكن إدخالها على"الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية إلى تحديد التعديالت 

باستعراض المدة القصوى لتولي رؤساء فرق حال اتصال النص قيد النظر بمواضيع ت عنى بها لجان دراسات متعددة" و" في

االتصاالت الراديوية لمناصبهم". واستناداً إلى مقترحات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع وبالتشاور مع  التابعة لقطاع عملال

إلى  (RAG CG-2)التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  2اء لجان الدراسات، يدعى فريق العمل بالمراسلة رقم رؤس

 ، وفقاً لالختصاصات التالية:ITU-R 15-6و ITU-R 1-8تقديم تعديالت ممكنة للقرارين 

 :A2.3.1.2.6فيما يتعلق بالقسم  ITU-R 1-8مراجعة ممكنة للقرار  1

، وكذلك االعتماد والموافقة في حال اتصال نص بمواضيع ت عنى بها لجان دراسات متعددة اتإجراء 1

 الموافقة؛ أي اعتراضات ترد أثناء عمليةيتعلق بتعميم  فيما

 باعتمادالحاجة إلى إدخال تعديالت، إن وجدت، على أساليب عمل قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق  2

 ؛والموافقة عليها دراسات متعددة لقطاع االتصاالت الراديوية التوصيات التي تهم لجان

 الحاجة إلى تصويب أي حاالت إغفال و/أو تناقض، إن وجدت، في النصوص الحالية. 3

إلى  ITU-R 15-6يدعى فريق العمل بالمراسلة أيضاً إلى النظر في إمكانية نقل الجزء ذي الصلة من القرار  2

ومدى مالءمة تحديد مدة قصوى لتولي رؤساء فرق العمل التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ، ITU-R 1-8 القرار

وتقديم تقرير إلى االجتماع المقبل للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  ITU-R 15-6، ويقترح إلغاء القرار لمناصبهم

 ي االجتماع الثامن والعشرين للفريق االستشاري.التخاذ قرار بشأن هذه المسألة، مع مراعاة المناقشات التي أجريت ف 

ويقدم نتائج عمله إلى  2021أعماله أثناء اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية لعام  2فريق العمل بالمراسلة رقم يبدأ 

من  1.1.3اردة في القسم كي ينظر فيها، مع مراعاة المعلومات الو 2022اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية لعام 

مدير  - 1المراجعة  -تقرير إلى االجتماع السابع والعشرين للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ) RAG20/1(Rev.1) الوثيقة

 في إطار االختصاصات أعاله.  2فريق العمل بالمراسلة رقم وأي مقترحات أخرى ذات صلة تقدم إلى  (مكتب االتصاالت الراديوية

من  A1.7.2.3أعماله عن طريق المراسلة، بأقصى قدر ممكن، طبقاً للفقرة  2فريق العمل بالمراسلة رقم وينبغي أن يؤدي 

 .ITU-R 1-8 القرار

التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والمعني بالمراجعة الممكنة  2فريق العمل بالمراسلة رقم  ةورئيس

 (.asanders@ntia.gov)البريد اإللكتروني:  هي إيمي ساندرز R-ITU 2)-CG (RAG 1-8 للقرار

االت الراديوية والمعني بالمراجعة الممكنة التابع للفريق االستشاري لالتص 2ونائب رئيسة فريق العمل بالمراسلة رقم 

 .(alexandre.vassiliev@mail.ruف )البريد اإللكتروني: يهو ألكسندر فاسيلي R-ITU 2)-CG (RAG 1-8 للقرار

 .2022االستشاري لالتصاالت الراديوية في يوماً من االجتماع المقبل للفريق  45قبل ويلزم أن يقدم الفريق تقريره 

م في الصفحة اإللكترونية للفريق االستشاري معلومات أخرى تتعلق بعمل فريق العمل بالمراسلة.  وستقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.itu.int/md/R19-RA19-C-0084/en
https://www.itu.int/md/R20-RAG-C-0001/en
https://www.itu.int/md/R20-RAG-C-0001/en
https://www.itu.int/md/R20-RAG-C-0001/en
https://www.itu.int/md/R20-RAG-C-0001/en
asanders@ntia.gov
alexandre.vassiliev@mail.ru
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