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  مقدمة  1
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  5عن عقد اجتماع للجنة الدراسات  معممةال أود اإلعالن من خالل هذه الرسالة اإلدارية

  يف جنيف. 2016 مايو 9 يفحاد، االت يف
  .09:30جلسة االفتتاحية الساعة جنيف. وسُتعقد الحاد بجنة الدراسات يف مقر االتوسُيعقد اجتماع ل

 االفتتاحيةاجللسة  آخر مهلة لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

 2016 مايو 9 5جنة الدراسات ل

  2016 مايو 2، اإلثنني
 منسقمي ال�لتوقيت العال16:00الساعة

  2016 مايو 9اإلثنني، 
 محلي)(�لتوقيت ال 09:30الساعة 

  بر�مج االجتماع  2
 5 جنة الدراساتمسندة إىل لال النصوصالطالع على ميكن ا. و 1 ملحقيف ال 5 جنة الدراساتيرد مشروع جدول أعمال اجتماع ل

  :التايل موقعال يف
0001/en-C-SG05-http://www.itu.int/md/R15  

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

  .ITU−R 1−7 من القرار A2.2.2.2.6 للفقرةجنة الدراسات وفقاً ليس هناك توصيات مقرتحة لكي تعتمدها ل

من  A2.3.2.2.6جنة من جلان الدراسات &ملراسلة (الفقرة اعتماد مشاريع التوصيات من جانب ل  2.2

 )ITU-R 1-7  القرار

ة ترد بصفة خاص مراجعة اليت الجديدة أو المشاريع التوصيات الب ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
  جنة الدراسات.جدول أعمال اجتماع ل يف

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب

 معممةالرسالة اإلدارية ال

CACE/762  
 2016 فرباير 2

 
 

   ،وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية ،حادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
  ، لالتصاالت الراديوية 5املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات  منتسبني إليهالو 

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد

    لالتصاالت الراديوية (خدمات األرض)،5اجتماع جلنة الدراسات :املوضوع
 2016 مايو 9جنيف، 

    

http://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0001/en
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 ةفرق جتماعاعة اليت يتم إعدادها أثناء مراجَ جديدة أو الجنة الدراسات مشاريع التوصيات الووفقاً هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على ل
جوز للجنة الدراسات مشاريع على النحو الواجب، ي. وبعد النظر يف تلك الجنة الدراسات مباشرةً اجتماع لاليت تعقد قبل  5D العمل

املوافقة جنة الدراسات إجراء االعتماد و حاالت، تستخدم لمراسلة. ويف مثل هذه الأن تقرر التماس اعتماد مشاريع التوصيات Nل
 ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة مراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه يفلمشاريع التوصيات Nل (PSAA) يف نفس الوقت

 تكن التوصيات االجتماع وإذا مل حاضرة يفول األعضاء المن الددولة أدTه)، يف حالة عدم اعرتاض أي  3.2 (انظر أيضًا الفقرة
  مدرجة يف لوائح الراديو Nإلحالة إليها.

موضوعات اليت ستتناوهلا على قائمة Nل معممةال Xذه الرسالة 2ملحق حتوي ال، يITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقًا للفقرة 
  توصيات. موضوعات اليت قد تسفر عن مشاريع، وهي الجنة الدراساتها قبل اجتماع لاجتماع ة العمل يففرق

 موافقةخاذ القرار بشأن إجراء الات  3.2

 A2.3.2.6 موافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةالجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على التقرر جلنة الدراسات، يف ا
من  A2.4.2.6 موضح يف الفقرةعلى النحو ال PSAAجنة الدراسات استعمال اإلجراء تقرر ل مل ، ماITU-R 1-7 القرار من

  أعاله). 2.2 (انظر الفقرة ITU−R 1−7 القرار

  ماتمساهال  3
  .ITU-R 1-7وفقاً لألحكام الواردة يف القرار  5جنة الدراسات ل ألعمالمناسبة مات المساهتعاجل ال

و ه )املراجعات واإلضافات والتصويبات على املسامهات(مبا يف ذلك *اليت ال تتطلب الرتمجة املسامهات واملوعد النهائي الستالم
هذا إىل بة 9لنس الستالم املسامهات وآخر موعد. منسق) قبل بدء االجتماعمي الNلتوقيت العال 1600  مية (الساعةسبعة أYم تقوي

على أن  ITU-R 1-7  موعد. وينص القرارمات اليت تصل بعد هذا المساهال ميكن قبول  . والجدول أعالهيف ال مبّني االجتماع 
  فيها. ميكن النظر  تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال  مات اليت المساهال

  مات Nلربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:مساهمشاركني تقدمي الويرجى من ال

rsg5@itu.int 

 موقع:ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف ال 5 جنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس ل

http://www.itu.int/go/rsg5/ch 

  الو�ئق  4
  معدة هلذا الغرض:الصفحة اإللكرتونية ال يفمات "كما وردت" يف غضون يوم عمل واحد مساهستنشر ال

http://www.itu.int/md/R15-SG05.AR-C/en 

  يف غضون ثالثة أYم عمل. C/en-SG05-http://www.itu.int/md/R15وستنشر النسخ الرمسية يف العنوان التايل: 

                                                            

  .حيثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع  *

mailto:rsg5@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg5/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG05.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG05-C/en
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  1 ملحـقال

  لالتصاالت الراديوية 5مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

 )2016 مايو 9(جنيف، 

  افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2

  تعيني املقّرِر  3
  )5/270احملضر املوجز لالجتماع السابق (الوثيقة   4
  5 هيكل جلنة الدراسات  5
  )9، امللحق CA/226(الوثيقة  WRC) 238-(15القرار  -5/1إنشاء فريق املهام   6
  5D العمل ةالنظر يف نواتج فرق  7
  النظر يف مدخالت أخرى (إن ُوجدت)  8
  (WRC-15) 2015 لعام واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  (RA-15)نتائج مجعية االتصاالت الراديوية  9

  )5/1 الوثيقة( 5حالة نصوص جلنة الدراسات   10
  االتصال مع جلان الدراسات األخرى وجلنة تنسيق املفردات واملنظمات الدولية  11
  اجلدول الزمين لالجتماعات  12
  ما يستجد من أعمال 13

  السيد م. فينتون
  لالتصاالت الراديوية 5رئيس جلنة الدراسات 

 

  

http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0270/en
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
http://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0001/en
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  2ملحـق ال

الدراسات  الذي سُيعقد قبل اجتماع جلنة 5Dموضوع سُيعاجل يف اجتماع فرقة العمل 
  قد جيري إعداد مشروع توصية بشأنهو  5

 

 ّيفةاملكالتصاالت املتنقلة الدولية امن أجل القنوات ترتيبات  – ITU-R M.[IMT. ARRANGEMENTS] اجلديدة مشروع التوصية
من تقرير رئيس فرقة العمل  1 (انظر الفصل 1اإلقليم  من أجل MHz 496 حوايل يبلغ إىل ما MHz 790مع نطاق الرتدد دون 

  .)5D/1042الوثيقة  يف

___________  

http://www.itu.int/md/R12-WP5D-C-1042/en

