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 االجتماع التحضيري للمؤتمر

(2015-2012-2007-2003-2000-1997-1995-1993) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

، (WRC) االتصاالت الراديوية ووظائفها، لدى اإلعداد للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةأن واجبات مجعية  أ ( 
من اتفاقية االحتاد، ويف األجزاء ذات الصلة من القواعد العامة ملؤمترات  8من دستور االحتاد واملادة  13 املادة منصوص عليها يف

 واجتماعاته؛ االحتاد ومجعياته
 اخلاصة ضرورية لتلك االستعدادات،أن الرتتيبات  ب(

 تقـرر
 على أساس املبادئ التالية: (CPM) عقد وتنظيم اجتماع حتضريي للمؤمتر 1
 ينبغي أن يكون االجتماع التحضريي للمؤمتر دائماً؛ -
ملؤقتة وأن يضطلع باالستعدادات ا ينبغي أن يعاجل االجتماع مواضيع مدرجة يف جدول أعمال املؤمتر املقبل مباشرةً  -

 الالحق؛ للمؤمتر
 راديوية؛ال ينبغي إرسال دعوات املشاركة إىل مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وإىل األعضاء يف قطاع االتصاالت -
املشاركة يف   يفنيينبغي توزيع الوثائق على مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وعلى األعضاء يف قطاع االتصاالت الراديوية الراغب -

 املفوضني؛ ( ملؤمتر املندوبني2014)املراَجع يف بوسان،  167االجتماع التحضريي للمؤمتر، مع مراعاة القرار 
ينبغي أن تشمل اختصاصات االجتماع التحضريي للمؤمتر حتديث املواد املقدمة من جلان دراسات االتصاالت الراديوية  -

راض ذلك مسامهات بشأن استع يف أي مواد جديدة تقدم إليه، مبا وكذلك النظر يفوترشيدها وعرضها ومناقشتها، 
قرارات املؤمتر وتوصياته القائمة واملسامهات املقدمة من الدول األعضاء بشأن جدول أعمال املؤمتر التايل واملؤمترات 

 قط؛ف ؤمتر لإلحاطةملحق بتقرير االجتماع التحضريي للم الالحقة. وينبغي أن تدرج هذه املسامهات يف
أن يكون جمال اختصاص االجتماع التحضريي للمؤمتر هو إعداد تقرير موحد ُيستخدم دعماً لألعمال املتعلقة باملؤمترات  2

 العاملية لالتصاالت الراديوية، ويقوم على:
من االتفاقية( وغريها من  156 املسامهات املقدمة من اإلدارات وجلان دراسات االتصاالت الراديوية )انظر أيضًا الرقم -

يها من االتفاقية( املتعلقة باملسائل التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية اليت يتعني أن تنظر ف 19 املصادر )انظر املادة
 املؤمترات؛  هذه

ما يتعذر التوفيق بني عندإدراج االختالفات، بعد التوفيق بينها قدر اإلمكان، يف الُنهج املتبعة يف الوثائق املصدر، أو،  -
 الُنهج، إدراج اآلراء املختلفة ومسوغاهتا؛

 ؛1اعتماد طرائق العمل املذكورة يف امللحق  3
 .2ضمني املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد مشروع تقرير االجتماع التحضريي يف امللحق ت 4
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 1ملحـق ال
 طرائق عمل االجتماع التحضيري للمؤتمر

 اء.، حسب االقتضالدراسات بدراسة املسائل التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائيةتضطلع جلان  1
 يعقد االجتماع التحضريي للمؤمتر عادة دورتني خالل الفرتات الفاصلة بني املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. 2

اد ات الصلة يف قطاع االتصاالت الراديوية، وإعديكون الغرض من الدورة األوىل هو تنسيق برامج عمل جلان الدراسات ذ 1.2
 ةمشروع هليكل تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، استناداً إىل جدول أعمال املؤمترين العامليني التاليني لالتصاالت الراديوية، ومراعا

متتد  قصرية )ال ه الدورة األوىل ملدةأي توجيهات تكون قد صدرت عن املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية. وتنعقد هذ
اركة فيها رؤساء مباشرة(. ويدعى للمش عادًة ألكثر من يومني وتنعقد عمومًا بعد هناية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية األسبق

 جلان الدراسات ونواهبم.
يكون  حق بقدر ماالعاملي التايل وللمؤمتر العاملي الالتقوم الدورة األوىل بتحديد القضايا املطروحة للدراسة استعداداً للمؤمتر  2.2

ضرورياً. وينبغي استخالص هذه القضايا من مشروع جدول األعمال ومن جدول األعمال املؤقت للمؤمتر، وينبغي أن تكون قائمة 
ة دراسات أو فريق ون جلنيك بذاهتا ومستقلة قدر اإلمكان. وينبغي حتديد فريق واحد لقطاع االتصاالت الراديوية لكل قضية )قد

ع االتصاالت قطا  يف *مهام أو فرقة عمل أو غري ذلك( يتحمل املسؤولية عن العمل التحضريي، وله أن يدعو أفرقة أخرى معنية
الراديوية إىل تقدمي مسامهات و/أو إىل املشاركة حبسب الضرورة. وينبغي هلذا الغرض االستفادة قدر اإلمكان من األفرقة القائمة 

 دم إنشاء أفرقة جديدة ما مل يعترب ذلك ضرورياً.وع
جيوز أن تقرر الدورة األوىل، يف ظروف معينة، إنشاء فرقة عمل لالجتماع التحضريي للمؤمتر، ملعاجلة املسائل التنظيمية  3.2

 واإلجرائية اليت يتم حتديدها.
كفي تايل لالتصاالت الراديوية. وتنعقد الدورة ملدة تيكون الغرض من الدورة الثانية هو إعداد تقرير للمؤمتر العاملي ال 4.2

شر التقرير نجدوهلا الزمين للسماح بوحيدد  .تتجاوز أسبوعني(أن  األقل ولكن دون علىأسبوع واحد إلجناز األعمال الضرورية )
تكون املسامهات اليت  واملوعد النهائي لتقدمي قبل انعقاد املؤمتر العاملي التايل بستة أشهر.باللغات الرمسية الست لالحتاد النهائي 

 تتطلب الرتمجة الهو شهران قبل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر. واملوعد النهائي لتقدمي املسامهات اليت  مطلوبة تهاترمج
 االجتماع. قبل بدء (بالتوقيت العاملي املنسق 1600الساعة )يوماً تقوميياً  14هو 
حتديد مواعيد اجتماعات األفرقة احملددة يف قطاع االتصاالت الراديوية )أي األفرقة املسؤولة( مبا ييسر املشاركة ينبغي  5.2

القصوى جلميع األعضاء املهتمني باألمر وحبيث ميكن قدر اإلمكان تفادي التداخل بني االجتماعات والذي قد يؤثر تأثرياً سلبياً 
األعضاء. وينبغي هلذه األفرقة أن تضع نتائج أعماهلا على أساس املواد املتاحة باإلضافة إىل على احلضور الفعال من جانب الدول 

اجتماع  املسامهات اجلديدة. وميكن تقدمي التقارير النهائية لألفرقة املسؤولة إما مباشرة إىل عملية االجتماع التحضريي للمؤمتر، عادة يف
 الصلة. تثنائية من خالل جلنة الدراسات ذاتفريق إدارة االجتماع التحضريي، أو بصفة اس

____________ 
قضية حمددة  نقد يكون الفريق املعين يف قطاع االتصاالت الراديوية إما فريقًا مقدمًا ملسامهة بشأن بند حمدد، أو فريقًا مهتمًا مبتابعة العمل بشأ *

 ويتصرف حسب احلالة.
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تيسرياً لفهم مجيع املشاركني حملتويات مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، يقدم ملخص تنفيذي لكل قضية )انظر  6.2
أعاله( من قبل الفريق املسؤول ويستخدمه مكتب االتصاالت الراديوية إلعالم األفرقة اإلقليمية طوال فرتة الدراسة للمؤمتر  4.2الفقرة 

العاملي لالتصاالت الراديوية، على أن يقوم الفريق املسؤول بإعداد ملخص هنائي لتضمينه يف مشروع النص النهائي لالجتماع 
 جتماع التحضريي للمؤمتر.التحضريي والوارد يف تقرير اال

يتوىل تسيري أعمال االجتماع التحضريي للمؤمتر الرئيس ونوابه. ويكون الرئيس مسؤوالً عن إعداد التقرير املقدم إىل املؤمتر  3
أكثر  بالعاملي التايل لالتصاالت الراديوية. وال حيق لرئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر وال ألٍي من نواب الرئيس شغل نفس املنص

. ويتبع يف تعيني الرئيس ونواب الرئيس لالجتماع التحضريي للمؤمتر إجراءات تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء اليت 1من فرتة واحدة
 .ITU-R 15ينص عليها القرار 

جيوز للرئيس أو لالجتماع التحضريي للمؤمتر أن يعني مقررين لفصول التقرير للمساعدة يف توجيه وضع النص الذي  4
سيشكل أساسًا لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، وللمساعدة يف جتميع النصوص من األفرقة املسؤولة يف مشروع موحد لتقرير 

 االجتماع التحضريي للمؤمتر.
 للمؤمتر. يطلق على رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر ونوابه ومقرري فصول التقرير اسم جلنة توجيه االجتماع التحضريي 5
قد الرئيس اجتماعاً يضم جلنة توجيه االجتماع التحضريي للمؤمتر ورؤساء األفرقة املسؤولة ورؤساء جلان الدراسات. ويتوىل يع 6

شكل مشروع لتقرير  املسؤولة يف هذا االجتماع )املسمى اجتماع فريق إدارة االجتماع التحضريي للمؤمتر( جتميع نتائج أعمال األفرقة
 ر.للمؤمت للمؤمتر يكون مبثابة وثيقة مسامهة يف أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضريياالجتماع التحضريي 

الدول  يوزع علىنبغي أن ييرتجم مشروع التقرير املوحد لالجتماع التحضريي للمؤمتر إىل اللغات الرمسية الست يف االحتاد و  7
 للمؤمتر. الثانية لالجتماع التحضريي على األقل من التاريخ احملدد للدورة ثالثة أشهراألعضاء قبل 

تبذل كل اجلهود لتقليص حجم التقرير النهائي لالجتماع التحضريي للمؤمتر إىل أدىن حد ممكن. وهلذه الغاية، يطلب  8
 صيات وتقاريرتو  من األفرقة املسؤولة، عند إعدادها لنصوص االجتماع التحضريي للمؤمتر، أن تعتمد إىل أقصى حد اإلحالة إىل

 قطاع االتصاالت الراديوية املعتمدة، حسب االقتضاء.
 172 يعترب االجتماع التحضريي للمؤمتر، فيما يتعلق برتتيبات العمل، مبثابة اجتماع لالحتاد الدويل لالتصاالت وفقاً للرقم 9

 الدستور. من
ع املسامهات الوسائل اإللكرتونية لتوزيينبغي عند اإلعداد لالجتماع التحضريي للمؤمتر أن يستفاد إىل أقصى حد من  10

 املشاركني. على
 .ITU-R 1 تكون ترتيبات العمل األخرى وفقاً لألحكام ذات الصلة يف القرار 11

____________ 
 .2015اعتباراً من فرتة الدراسة اليت تبدأ فور انتهاء املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1
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 2ملحـق ال
 تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد

 الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر أعمال جدول في بند لكل التنفيذي الملخص 1
هبذا القرار جيب إعداد ملخص تنفيذي لكل بند من بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت  1من امللحق  6.2وفقاً للقسم 

الراديوية وتضمينه يف املشاريع النهائية لنصوص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. ويف حالة تعيني مقرر لفصٍل ما، فلذلك الشخص 
 ن يساعد يف إعداد امللخص التنفيذي.أ

وينبغي خصوصًا أن يصف امللخص التنفيذي لكٍل من بنود جدول أعمال املؤمتر الغرض من البند وأن يتضمن ملخصًا لنتائج 
 أهنا أن تفية( اليت من شبإجياز األسلوب/األساليب احملدد )احملدد الدراسات اليت أجريت، وعلى وجه األمهية القصوى، أن يصف

 صفحة. ببند جدول األعمال. وينبغي أال يزيد طول نص امللخص التنفيذي عن نصف

 أقسام المعلومات األساسية 2
الغرض من قسم املعلومات األساسية هو عرض معلومات عامة بشكل موجز بغية وصف األساس املنطقي لبنود جدول األعمال 

 صفحة. )أو املسألة/املسائل(، وينبغي أال يزيد طول نصه عن نصف

 عدد صفحات مشاريع نصوص تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر ونسقها 3
 ينبغي أن تعد األفرقة املسؤولة مشاريع نصوص تقارير االجتماع التحضريي للمؤمتر بالنسق والبنية املتفق عليها وفق قرار الدورة األوىل

 لالجتماع التحضريي للمؤمتر.
 صفحات لكل بند يف جدول األعمال أو كل مسألة. 10وينبغي أال يزيد طول مجيع النصوص الضرورية عن 

 وحتقيقاً هلذا اهلدف، ينبغي تنفيذ ما يلي:
 م؛مبه وغري متسقواضح و نصوص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر بأسلوب  مشاريعصياغة  ينبغي -
 اء بكل بند يف جدول األعمال يف أدىن حد ممكن؛ينبغي حصر عدد األساليب املقرتحة للوف -
يف حالة استخدام التسميات املختصرة، ينبغي كتابة معىن التسمية املختصرة بالكامل مع أول ورود هلا يف النص ووضع  -

 فصل؛ قائمة جبميع التسميات املختصرة الواردة يف أول كل
لك عن وثائق قطاع االتصاالت الراديوية الرمسية األخرى وذينبغي جتنب االقتباس من نصوص حيتويها بالفعل أي من  -

 طريق استخدام اإلحاالت ذات الصلة.

 أساليب الوفاء ببنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 4
كل   فجيب حصر عدد األساليب املقرتحة للوفاء بكٍل من بنود جدول األعمال يف أدىن حد ممكن، كما ينبغي أن يكون وص

 أسلوب موجزاً قدر اإلمكان.
بعض احلاالت عند تقدمي أكثر من أسلوب، عرض مزايا كل أسلوب وعيوبه. ومع ذلك حتث األفرقة وقد يكون من املفيد يف 

 ثالث مزايا وثالثة عيوب. (3)املسؤولة يف مثل هذه احلاالت على أن حتصر عدد مزايا كل أسلوب وعيوبه فيما ال يزيد على 
تغيري" أسلوبًا حمتماًل يف مجيع احلاالت وال يلزم ذكره يف العادة بني األساليب، فمن املمكن التصريح بأسلوب  ميثل "الوبينما 

 تغيري" ضمن األساليب حسب كل حالة على حدة، شريطة أن تلحق اإلدارة املقرتحة به سبباً/أسباباً. "ال
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ب املقرتحة وعرضها يف األقسام ذات الصلة باالعتبارات التنظيمية ومن اجلائز كذلك إعداد نصوص تنظيمية منوذجية لألسالي
 واإلجرائية من مشاريع نصوص االجتماع التحضريي للمؤمتر.

 اإلحاالت إلى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره وما إلى ذلك 5
 ذاتاإلحاالت  وذلك عن طريق استخدام جتنب االقتباس من نصوص حتتويها بالفعل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ينبغي
 .حدة على حالة كلل ،االقتضاء حسب ،الراديوية االتصاالت قطاع تقارير إىل بالنسبة بذلككما ينبغي اتباع هنج شبيه   .الصلة

شاريع الوثائق موميكن أيضًا اإلحالة إىل وثائق قطاع االتصاالت الراديوية اليت تكون قيد عملية االعتماد/املوافقة أو يف مرحلة 
الوقت الذي يتعني فيه إهناء مشاريع نصوص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر على أن جيري استعراض تلك اإلحاالت خالل  يف

وثائق العمل  الدورة الثانية من االجتماع التحضريي للمؤمتر. وال ينبغي اإلشارة يف مشاريع نصوص االجتماع التحضريي للمؤمتر إىل
مشاريع الوثائق األولية ما مل تكن هناك فرصة وافية الستكماهلا يف وقٍت يسمح باستعراض مجعية االتصاالت الراديوية هلا قبل  وال

 الراديوية. املؤمتر العاملي لالتصاالت
اريع نصوص شومن املستحسن إدراج رقم الصيغة احملددة من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية و/أو تقاريره املشار إليها يف م

 تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر ما أمكن ذلك.

 اإلحاالت إلى لوائح الراديو أو قرارات وتوصيات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية/ 6
 في مشاريع نصوص االجتماع التحضيري للمؤتمر للراديو ةالعالمي ةاإلداري اتالمؤتمر 

ناول االعتبارات التنظيمية واإلجرائية، رمبا تلزم اإلحالة إىل بعض أحكام لوائح الراديو إضافًة إىل األقسام ذات الصلة اليت تت
تلك  قرارات املؤمترات وتوصياهتا. ومع ذلك، ينبغي يف سبيل احلد من عدد الصفحات االمتناع عن تكرار نصوص لوائح الراديو و/أو

 .غريها من املراجع التنظيمية أو اقتباسها أو


