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  ليهإ منتسبنيالو  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةالدويل لالتصاالتحادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتادلالتصاالت الراديوية7جنة الدراساتل يف أعمال مشاركنيال

  (اخلدمات العلمية)، لالتصاالت الراديوية 7جنة الدراسات لاجتماع  :املوضوع
 2016 أبريل 4جنيف، 

  مقدمة  1
حاد، االت  التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 7  معممة عن عقد اجتماع للجنة الدراساتاإلدارية الأتشرف �إلعالن يف هذه الرسالة 

  ).LCCE/69/7  معممة(انظر الرسالة ال 7Dو 7Cو 7Bو 7A  ، يف جنيف عقب اجتماعات فرق العمل2016  أبريل  4  يف

  .0930 جلسة االفتتاحية يف الساعةجنيف. وسُتعقد الحاد بجنة الدراسات يف مقر االتوسُيعقد اجتماع ل

 موعد االجتماع اللجنة
  ماتمساهآخر موعد لتقدمي ال

  "لتوقيت العاملي املنسق1600الساعة

 اجللسة االفتتاحية

 2016 مارس 28، اإلثنني  2016 أبريل 4 7 جنة الدراساتل

  2016 أبريل 4، اإلثنني

 0930الساعة  يف

 بر�مج االجتماع  2

، 7  جنة الدراساتمسندة إىل لمسائل الملحق. ولالطالع على اليف ال 7  جنة الدراساتيرد مشروع جدول أعمال اجتماع ل
  موقع:ال انظر

rsg7/en-R/go/que-http://www.itu.int/ITU  

  )ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6يف اجتماع جلنة الدراسات (الفقرة  واملسائل اعتماد مشاريع التوصيات  1.2

من  A2.2.2.2.6  اجتماعها عمًال Rحكام الفقرة  جنة الدراسات يفلكي تعتمدها ل مقرتحةأو مسائل ليس هناك توصيات 
  .ITU-R 1-7 القرار

http://www.itu.int/md/R00-SG07-CIR-0069/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/que-rsg7/en
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من  A2.3.2.2.6  اعتماد مشاريع التوصيات واملسائل من جانب جلنة من جلان الدراسات )ملراسلة (الفقرة  2.2

  )ITU-R 1-7 القرار

من  A2.3.2.2.6  اجتماعها عمًال Rحكام الفقرة  جنة الدراسات يفلكي تعتمدها ل مقرتحة أو مسائل ليس هناك توصيات
  .ITU-R 1-7 القرار

  ماتمساهال  3

  .ITU-R 1-7 وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 7 جنة الدراساتمات يف أعمال لمساهتعاجل ال

مية م تقويمات) هو سبعة أVمساهخاصة �لمراجعات واإلضافات والتصويبات الما فيها المات (بمساهموعد النهائي الستالم الال
وآخر موعد الستالم املسامهات <لنسبة هلذا االجتماع مبني منسق) قبل بدء االجتماع. مي ال�لتوقيت العال 1600  (الساعة

تتوفر   مات اليت المساهعلى أن ال  ITU-R 1-7موعد. وينص القرارمات اليت تصل بعد هذا المساه. وال تُقبل الاجلدول أعاله  يف
  .مكن النظر فيهاي للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال

  مات �لربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:مساهم المشاركني تقديويرجى من ال
rsg7@itu.int 

 موقع:ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف ال 7 جنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس ل

http://www.itu.int/go/rsg7/ch 

  الو�ئق  4

 معدة هلذا الغرض:مات "كما وردت" يف غضون يوم عمل واحد يف الصفحة اإللكرتونية المساهستنشر ال

C/en-SG07.AR-http://www.itu.int/md/R15.  

  يف غضون ثالثة أVم عمل. C/en-SG07-http://www.itu.int/md/R15 مية يف العنوان التايلوستنشر النسخ الرس

 . وسيتاح للمندوبنيEائياً  لدراسات بدون استخدام ورقسيكون اجتماع جلنة ا، )2014(املراَجع يف بوسان،  167  ووفقًا للقرار
ثاين من مبىن مقهى السيرباين �لطابق السفلي المحلية الالسلكية يف قاعات االجتماع. وتتاح طابعات يف الاستخدام الشبكة ال

ئق إن  أرادوا ذلك. وفضالً عن ذلك، يوفر مكتب الربج و�لطابقني األرضي واألول من مبىن مونربVن للسماح للمندوبني بطباعة ال̂و
مشاركون الذين ليس معهم محمولة كي يستخدمها الحاسوب الحدودًا من أجهزة العددًا م )servicedesk@itu.int(  خدمةال

  محمولة.ال حواسيبهم

  مشاركة عن بُعدال  5
نة ، سيتاح بث صويت عرب اإلنرتنت للجلسات العامة للجعن بُعد اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية وdدف متابعة أعمال

تماع االج  مشاركني يفيشرتط تسجيل ال  حاد. الخاصة �التال (IBS)  جميع اللغات من خالل خدمة اإلذاعة عرب اإلنرتنتالدراسات ب
خدمة مطلوب للنفاذ إىل  )TIES( حادلالت االتصاالت معلومات تبادل خدمة حسابولكن ، الشبكيبث الالستعمال خدمة 

  .الشبكي البث

mailto:rsg7@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg7/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG07.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C/en
mailto:servicedesk@itu.int
http://www.itu.int/TIES/
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   ملحقال

  لالتصاالت الراديوية 7جنة الدراسات ل اتمشروع جدول أعمال اجتماع

  )2016 أبريل 4جنيف، (

  مالحظات استهاللية 1
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1
  الرئيس  2.1

  إقرار جدول األعمال 2
  مقررتعيني ال  3
  تعيني رؤساء فرق العمل  4
  )297/1 (الوثيقة 2015 مايو 26يف  7 جنة الدراساتل اجتماعمتخذة أثناء تقرير موجز عن اإلجراءات ال  5
   (CPM19-1)لالجتماع التحضريي للمؤمتر األوىلنتائج الدورة   6
  2019 مي لالتصاالت الراديوية لعاممر العالمؤتوال 2019 جمعية االتصاالت الراديوية لعامالتحضري ل  7
  )7/1والكتيبات (الوثيقة مسائل والتوصيات والتقارير حالة ال  8
  مقبل ومناقشة بشأن جدول زمين مؤقت لالجتماعاتالنظر يف برgمج العمل ال  9

  أعماليستجد من  ما  10

  ج. زوزيك
  7 جنة الدراساترئيس ل

http://www.itu.int/md/R12-SG07-C-0129/en
http://www.itu.int/md/R12-SG07-C-0001/en
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