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  482املعين %ملقرر التابع للمجلس اخلرباءدعوة إىل حضور االجتماع األول لفريق  املوضوع:
 2018سبتمرب  28و 27

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

اختصاصات  1 . ومرفق <لطي يف امللحق482تشكيل فريق خرباء Cبع للمجلس معين <ملقرر  2018قرر جملس االحتاد يف دورته لعام 
  هذا الفريق للرجوع إليها.

مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء قطاعات االحتاد. وسيعمل  482واملشاركة يف فريق اخلرباء التابع للمجلس املعين <ملقرر 
التابعة لقطاع  4A الفريق <للغة اإلنكليزية. وينبغي أن يعقد الفريق اجتماعات حضورية <القرتان مع اجتماعات فرقة العمل

الذي ُعقد  لقطاع االتصاالت الراديويةالتابعة  4A فرقة العملبيد أنه لوحظ أن اجتماع ذلك.  أمكن االتصاالت الراديوية كلما
واجه عبء عمل مكثف نتيجة لضرورة وضع اللمسات النهائية ملشاريع نصوص  2018يوليو  14إىل  3جنيف يف الفرتة من  يف

  .(WRC-19) 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  االجتماع التحضريي للمؤمتر من أجل عدد من بنود جدول أعمال املؤمتر
  .2018 سبتمرب 28و 27 يومي لفريق اخلرباء هذاا، يسعدين أن أدعوكم إىل حضور االجتماع األول لذ

  الو�ئق

  .contributions@itu.intتقدم املسامهات املوجهة إىل فريق اخلرباء إىل العنوان 

يوماً تقومييًا قبل افتتاح أي اجتماع لفريق عمل  12للمجلس، ينبغي تقدمي مجيع املسامهات يف موعد ال يتجاوز  556طبقاً للمقرر 
  .2018سبتمرب  C15بع للمجلس ينظم بلغة واحدة بدون ترمجة، أي 

    املوقع اإللكرتوين للفريق املتاح على: يفوستنشر مجيع الوoئق مبا يف ذلك جداول األعمال 
d482.aspx-https://www.itu.int/en/council/Pages/eg.  
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  معلومات عملية

معلومات مفصلة عن كيفية التسجيل إىل جانب معلومات عملية أخرى. وستتوفر يف هذا االجتماع خدمة املشاركة  2<مللحق  قومرف
ونذكِّر املشاركني أقل تقدير.  على قبل افتتاح االجتماع qربعة أسابيععن بُعد. وجيب تقدمي طلبات املشاركة عن بُعد وقت التسجيل 

  عرب اإلنرتنت. تهميكن متابعو كون متاحاً جلميع االجتماعات سي البث الشبكيqن 

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.و 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني
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 1امللحق 

 482اختصاصات فريق اخلرباء التابع للمجلس املعين �ملقرر 

  هي كاآليت: 482اختصاصات فريق اخلرباء التابع للمجلس املعين <ملقرر 
 C18/36 الوoئق مع مراعاة االعتبارات الواردة يف C18/36املوصوفني يف الوثيقة  Cو Bمواصلة فحص اإلجراءين   1

  فضًال عن املسامهات املقدمة إىل اجتماعات هذا الفريق. C18/90و C18/83و C18/75) و1 (اإلضافة
على احلاالت املتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية املعقدة غري املستقرة <لنسبة  Bتركيز فحصه لإلجراء   2

خبصوص بطاقات التبليغ عن الشبكات  482األرض وإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن املراَجعة احملتملة للمقرر  إىل
  الختاذ إجراء بشأنه. 2019الحتاد لعام األرض لتقدميه إىل جملس ا الساتلية املعقدة غري املستقرة <لنسبة إىل

أيضًا على احلاالت املتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات  Bالنظر فيما إذا كان ينبغي أن ُيطبق vج اإلجراء   3
الساتلية املستقرة <لنسبة إىل األرض املعقدة بشكل استثنائي (أي بطاقات التبليغ اليت تتطلب قدراً كبرياً جداً من 

واملوارد اإلضافية ملعاجلتها)، وذلك بعد استكمال الدراسات املتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية الوقت 
املعقدة غري املستقرة <لنسبة إىل األرض، وشريطة أن يزود مكتب االتصاالت الراديوية فريق اخلرباء هذا التابع 

قات شأن. وينبغي تقدمي نتائج الدراسات املتعلقة ببطاللمجلس مبعلومات تؤيد احلاجة إىل اختاذ إجراء }ذا ال
يف تقرير منفصل  2019التبليغ هذه عن الشبكات الساتلية املستقرة <لنسبة إىل األرض إىل دورة جملس االحتاد لعام 

  املناسب.  لكي يتخذ اإلجراء
مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء قطاعات  482واملشاركة يف فريق اخلرباء التابع للمجلس املعين <ملقرر  4

االحتاد وسيعمل الفريق <للغة اإلنكليزية. وينبغي أن يعقد الفريق اجتماعات حضورية <القرتان مع اجتماعات فرقة 
  ذلك. أمكن التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية كلما 4A العمل
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 2 لحقامل

  482املعين �ملقرر  التابع للمجلس اءاخلرب فريق اجتماع معلومات عملية بشأن 

  التسجيل  1
 .registration.aspx-https://www.itu.int/en/council/Pages/groups يف املوقع اإللكرتوين: حصراً  بشكل إلكرتوين التسجيل جيري

  املوقع اإللكرتوين. يفوتنشر معلومات مفصلة يف هذا الصدد 

  اخلاصة بكم ويةاهل كيفية احلصول على شارات
لكي يتسلم املشاركون شارات اهلوية اخلاصة }م، سُيطلب منهم تقدمي رقم تسجيل اهلوية الوارد يف رسالة التأكيد اإللكرتونية إىل 

  هوية رمسية أو جواز سفر.إصدار الشارات، إضافًة إىل بطاقة  مكتب
 إىل يوم 27 اخلميس يوممن )، نيف (مبىن مونرب�نجبمقر االحتاد يف  من املكتب الواقع اهلوية شاراتميكن احلصول على و 

  .13:30-17:00و 08:30-12:00، يف الساعات 2018 سبتمرب 28 اجلمعة

  الرتتيبات العملية األخرى املطلوبة مسبقاً   2


شرية دخول املساعدة للحصول على  
طلبات  جيب تقدميو يف وقت التسجيل.  على اخلط التأشريةاحلصول على بطلبات يتعلق  املساعدة اإلدارية فيما ينبغي طلب

  على األقل. قبل افتتاح االجتماع qربعة أسابيعاحلصول على التأشرية 

  املشاركة عن بُعد
الطلبات اخلاصة <ملشاركة عن بُعد . وجيب تقدمي 482<ملقرر املعين التابع للمجلس  اخلرباءفريق  الجتماع املشاركة عن بُعدتتاح 

  األقل. على افتتاح االجتماع qربعة أسابيع قبلعند التسجيل 
  عرب اإلنرتنت. وميكن متابعتهجلميع االجتماعات سيكون متاحاً  البث الشبكيونذكِّر املشاركني qن 

  لغات العمل
  <للغة اإلنكليزية. 482سيعمل فريق اخلرباء التابع للمجلس املعين <ملقرر 

  إمكانية النفاذ
أمانة االحتاد  ستليبو ينبغي تقدمي الطلبات املتعلقة �مكانية النفاذ عند التسجيل قبل افتتاح االجتماع qربعة أسابيع على األقل. 

  ملوارد.، رهناً بتوفر اقدر املستطاعاالحتياجات املطلوبة 

https://www.itu.int/en/council/Pages/groups-registration.aspx
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  الو�ئق  3

  جداول األعمال والوئق
 482 عين <ملقررفريق اخلرباء املاجتماع جدول األعمال والوoئق اليت سيجري استعراضها يف  مشروعيف وقت مناسب يتاح سوف 

. وستجري االجتماعات بدون d482.aspx-https://www.itu.int/en/council/Pages/egقع اإللكرتوين التايل للفريق املو  يف
  .اتاستخدام الورق. وسيتاح للمشاركني استخدام مرافق الشبكة احمللية الالسلكية يف قاعات االجتماع

  تنفيذ السياسة اجلديدة املتعلقة "لنفاذ إىل املعلومات/الوئق
. 2017 يناير 1يف  حيز النفاذ سياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الوoئق دخلت، 2016عام دورته لوفقًا لقرار ا�لس يف 

  .االحتاد معلومات/وoئق املتعلقة <لنفاذ إىلللسياسة طبقاً  482 اخلرباء املعين <ملقررالوoئق املقدمة إىل فريق  وستتاح

  معلومات عملية  4
    :لفنادق ومعلومات عملية أخرى بشأن مدينة جنيف يف املوقع اإللكرتوين التايل<ميكن االطالع على قائمة 

/default.aspxcorner/Pages-http://www.itu.int/en/delegates.  

___________  

https://www.itu.int/en/council/Pages/eg-d482.aspx
https://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx
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