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 1الملحـق 
 

 جمعية االتصاالت الراديويةأعمال  تنظيمبشأن  تفاصيل
 والمشاركة فيها 2019 لعام

 

 جمعية االتصاالت الراديوية ووظائفها واجبات 1

من االتفاقية على واجبات ووظائف جمعية االتصاالت الراديوية،  8 من الدستور والمادة 13 تنص المادة
 .ITU-R 1-7 من القرار A1.2 الفقرة وترد أساليب عمل الجمعية في

 الوثائق التحضيرية 2

 تاح الوثائق التالية بوصفها وثائق تحضيرية للجمعية:ستُ  ITU-R 1-7من القرار  A2.1.2وفقاً للفقرة 

 ن الدراسات للموافقة عليها؛مشاريع نصوص أعدتها لجا -

الفريق و (CCV)لجنة التنسيق المعنية بالمفردات ودراسات، من لجان التقرير من رئيس كل  -
، الستعراض (CPM)واالجتماع التحضيري للمؤتمر  1(RAG) االستشاري لالتصاالت الراديوية

اسات لجنة دركل األنشطة منذ جمعية االتصاالت الراديوية السابقة، بما في ذلك تقديم رئيس 
 لقائمة:

 ؛بالمواضيع التي تقرر ترحيلها إلى فترة الدراسة المقبلة -

 A1.1.1.2 وثائق طوال المدة المذكورة في الفقرة التي لم ترد بشأنها أيبالمسائل والقرارات  -
وإذا ما رأت لجنة دراسات أنه ينبغي استبقاء مسألة  .(ITU-R 1-7 )من القرار 1 في الملحق
 ؛أو قرار معين، يجب أن يتضمن التقرير المقدم من الرئيس تفسيراً لذلكمعينة 

 تقرير من المدير يشمل اقتراحات بشأن برنامج العمل المستقبلي؛ -

 االتصاالت الراديوية السابقة؛ منذ انعقاد جمعيةالمواف ق عليها قائمة بالتوصيات  -

وأعضاء القطاع موجهة إلى جمعية ودولة فلسطين مساهمات مقدمة من الدول األعضاء  -
 االتصاالت الراديوية.

 المساهمات 3

لتفاصيل وا R-ITU 1-7القرار يتم تجهيز المساهمات المقدمة إلى جمعية االتصاالت الراديوية وفقاً ألحكام 
المتعلقة بأساليب عمل جمعية االتصاالت الراديوية المشار إليها. وبغية ضمان  المبادئ التوجيهيةفي  المبينة

وب وتمّكن المندوبين من النظر الدقيق في الوثائق المقدمة إلى جمعية االتصاالت الترجمة في الوقت المطل
ً للقرار 2019الراديوية لعام  ع في دبي) 165 وفقا الدول األعضاء ودولة  ينبغي أن تقدم، (2018، المراج 

 يوما   (21) واحد وعشرين تقل عن البفترة  الجمعيةأعمال قبل بدء  ساهماتهممفلسطين وأعضاء القطاع 
 (.2019 سبتمبر 30أقصاه  نهائي موعد في أي) تقويميا  

:رونيالموقع اإللكت منالمتاح تنزيله  النموذج مدرج فياالتحاد  والنسق المعياري للوثائق المستخدم في
  

https://www.itu.int/oth/R0A0E0000AB. 

المساهمات غير المتوفرة للمشاركين لدى افتتاح الجمعية، وذلك وفقاً  مالحظة أنه لن يتم النظر في ويرجى
 .ITU-R 1-7 للقرار

 الموقع التالي: وستنشر المساهمات في

R/conferences/RA/2019-http://www.itu.int/en/ITU 

____________________ 
وية جمعية االتصاالت الراديإلى اري لالتصاالت الراديوية تقريراً يعد الفريق االستش ،من االتفاقية I160 عمالً بالرقم 1

 .الراديوية من خالل مدير مكتب االتصاالت قدمهوي

https://www.itu.int/pub/R-RES-R.1-7-2015
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.1-7-2015
http://www.itu.int/oth/R0A01000003
https://www.itu.int/oth/R0A0E0000AB
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019
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وينبغي إرسال نسخة واحدة من كل مساهمة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب االتصاالت الراديوية على العنوان 
 التالي:

RA19contributions@itu.int 

 الوثائق 4

ع في  5 المقررب 2 الملحقمن  8 للرقمطبقاً  الوثائق التي يتم إعدادها  تكاليف خفضل ،(2018، دبي)المراج 
مع ذلك ، ودون استخدام الورق نهائيا   2019 جمعية االتصاالت الراديوية لعامدار تساالتحاد،  لمؤتمرات
بطباعة  ينللمشاركللسماح مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات  في السيبرانية المقاهيطابعات في  ستتاح
ية االتصاالت لجمعالموقع اإللكتروني  إلكترونياً في ستتاح جميع الوثائقاالجتماع. كما أن  مكانفي الوثائق 

ويلزم  .ام الشبكة المحلية الالسلكية في قاعات االجتماعاستخد المندوبون من وسيتمكن. 9201الراديوية لعام 
جمعية االتصاالت للنفاذ إلى وثائق  (TIES)لالتحاد  حساب في خدمة تبادل معلومات االتصاالتإنشاء 

 .وموارد إلكترونية أخرى 2019 الراديوية لعام

 التسجيل ومتطلبات التأشيرة 5

الموقع ى ويجري عل إلزامي،التسجيل مقدماً و. 2019 يونيو يبدأ التسجيل لجمعية االتصاالت الراديوية فيس
التي  حدا األ في المشاركين لتسجيل (DFP) نةعن طريق جهات االتصال المعيّ حصراً  اإللكتروني للجمعية

المعلومات بهذا الشأن في الوقت وسيُتاح االطالع على مزيد من  قطاع االتصاالت الراديوية. ينظمها
 .2019لجمعية االتصاالت الراديوية لعام  المناسب في الموقع اإللكتروني

أمانة االتحاد. وسيتضمن  عن طريقالسفر إلى مصر  ةيمكن الحصول على تأشير أنه ال العلمرجى يُ و
، معلومات RA-19 للجمعية اإللكتروني موقعالمن  النفاذ إليهالذي يمكن  ،الموقع اإللكتروني للبلد المضيف

 .متطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى مصر بشأن

زمهم ليالمشاركين الذين  رجى منيُ ، ةلتأشيرى االحصول علدعم  وللتعجيل بمعالجة البلد المضيف طلبات
لمتاح االتسجيل نموذج  في إدراج المعلومات المتعلقة بجوازات سفرهم الحصول على رسالة دعم تأشيرة

هذه المعلومات إلى السلطات  بعد فيما ترسل أمانة االتحادوس. RA-19 الموقع اإللكتروني للجمعية في
 .المصرية

 معلومات عملية 6

، RA-19 اإللكتروني للجمعية الموقع من النفاذ إليهالذي يمكن  ،الموقع اإللكتروني للبلد المضيفسيقدم 
عملية عن حجز أماكن اإلقامة، ومتطلبات الحصول على التأشيرة، والسفر إلى مصر، ووسائل  معلومات

 النقل المحلية، إلخ. وسيُحدَّ  الموقع بانتظام كلما أُتيح المزيد من المعلومات.

mailto:RA19contributions@itu.int
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/TIES
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
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 2الملحـق 
 

 2019 لعام جمعية االتصاالت الراديويةأعمال مقترح لتنظيم 
 

 التوجيه لجنة - 1اللجنة 

 تتألف هذه اللجنة من رئيس الجمعية ونوابه وكذلك من رؤساء اللجان ونواب رؤسائها.

: تنسيق جميع األنشطة المرتبطة بحسن سير العمل وتخطيط ترتيب الجلسات وعددها، االختصاصات
 عدد المحدود ألعضاء بعض الوفود.وتجنب التزامن قدر اإلمكان نظراً لل

 لجنة مراقبة الميزانية - 2اللجنة 

الترتيبات التنظيمية وتسهيالت العمل المتاحة للمندوبين، وفحص وإقرار حسابات  تحديداالختصاصات: 
النفقات المتكبدة طوال فترة الجمعية وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة، على أدق وجه ممكن، بشأن مجموع 

 ات التقديرية للجمعية وكذلك تقدير التكاليف التي ستنشأ عن تنفيذ قرارات الجمعية.النفق

 لجنة الصياغة - 3اللجنة 

لمعنى بغرض تقديمها إلى المساس بااالختصاصات: مواءمة نصوص قرارات ومقررات الجمعية بدون 
 الجلسة العامة.

 هيكل لجان الدراسات وبرنامج عملها - 4اللجنة 

االختصاصات: فحص هيكل لجان الدراسات وبرنامج عملها والقيام، عند االقتضاء، بتنقيح قائمة المسائل 
لذلك، واستناداً إلى المساهمات الواردة تقترح اللجنة مشاريع قرارات جديدة  ونتيجةً المزمع دراستها. 

 47و 40و 37و 28و 25و 23و 22و 11و 8و 5و 4 (ITU-R) تنقيحات لقرارات قطاع االتصاالت الراديوية و/أو
 .69و 68و 67و 66و 65و 64و 60و 59و 58و 57و 56و 55و 54و 50و

 اتأساليب عمل جمعية االتصاالت الراديوية ولجان الدراس - 5اللجنة 

: اعتماد أساليب العمل المالئمة لجمعية االتصاالت الراديوية ولجان الدراسات وفقاً لدستور االختصاصات
ذلك، واستناداً إلى المساهمات الواردة، باقتراح مشاريع قرارات جديدة  واتفاقيته. والقيام نتيجةً االتحاد 
 43و 36و 35و 34و 19و 15و 12و 9و 7و 6و 2و 1 (ITU-R) الراديويةتنقيحات لقرارات قطاع االتصاالت  و/أو
 .62و 61و 52و 48و

، أساليب A2.1.2و A1.2 الفقرتين األحكام الواردة في ، وخاصةً ITU-R 1-7 تغطي أحكام القرار - مالحظة
 الراديوية. عمل جمعية االتصاالت

______________ 
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