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 الدولي لالتصاالت حادإلى إدارات الدول األعضاء في االت
 وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

    االجتماع الثاني والعشرون للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،  :املوضوع
بالخطتين االستراتيجية متصلة  مسائل ال ، واجتماع ليوم واحد للنظر في ال2015مايو  5-8جنيف، 

 2015مايو6لقطاع االتصاالت الراديوية، جنيف،والتشغيلية 

 دمةمق

للفريق االستشاري لالتصاالت  والعشرين ع الثاينعقد االجتما معممة اإلعالن عن  اإلدارية الموجب هذه الرسالة  أود ب
  .2015 مايو 8 إىل 5حاد يف جنيف من  يف مقر االت (RAG) الراديوية

 إىل 0900 من الساعة مايو 6مدة يوم واحد يف  ويف اليوم الثاين من هذا االجتماع، سيعقد الفريق االستشاري اجتماعًا ل
خطة التشغيلية  بإعداد مشروع ال قطاع االتصاالت الراديويةبقيام متصلة  مسائل ال مة شفوية، للنظر يف ال ، بدون ترج1700 الساعة

اليت اعتمدها  2016-2019 خطة االسرتاتيجية للفرتة ) استنادًا إىل ال2015مجلس يف دورته لعام  مها إىل ال املتجددة (املزمع تقدي
  .2014 املندوبني املفوضني لعاممر  مؤت

مثلني عن إدارات الدول األعضاء  مشاركة م حاد، فإن الفريق االستشاري مفتوح ل من اتفاقية االت 11A مادة كما جاء يف الو 
  جان الدراسات واألفرقة األخرى. ولرؤساء ل القطاعمثلني عن أعضاء  وم

جمعيات  متعلقة ب مالية واالسرتاتيجيات ال لويات والربامج والعمليات والشؤون الدراسة األو  االستشاري مهام الرئيسية للفريق ومن ال
ا إليه  مرات االتصاالت الراديوية وأي أمور م مؤت جان الدراسات والتحضري ل االتصاالت الراديوية ول مرات  مؤت أحدحددة يعهد 

خاذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات  اتمجلس. ويوصي الفريق ب أو ال اتصاالت راديويةمعية  حاد أو ج االت
  العامة. جال التقييس ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة م األخرى يف

  .1 ملحق المشروع جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع رئيس الفريق االستشاري، وهو وارد يف  ُوضعوقد 
والعشرين للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية فور  الثاينمتعلقة باالجتماع  معلومات اإلدارية ال ميع الوثائق وال وستنشر ج
  .R/go/RAG-http://www.itu.int/ITUمتاح يف:  حاد ال موقع اإللكرتوين لالت توفرها يف ال

http://www.itu.int/ITU-R/go/RAG
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  1ملحـق  ال

  العشرينو  الثاني مشروع جدول أعمال االجتماع
  للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

  2015مايو  5-8جنيف، 
  
  مالحظات افتتاحية 1
  إقرار جدول األعمال 2
 2015مجلس لعام  الدورة  3

  جان الدراسات: أنشطة ل  4
 جان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية أساليب عمل ل  1.4  

  2015مي لالتصاالت الراديوية لعام  مر العال األعمال التحضريية للمؤت 5
  مكتب االتصاالت الراديوية خاص ب معلومات ال نظام ال 6
  2016-2019للفرتة  املتجددة خطة التشغيلية مشروع ال  7
  مراسلة التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية أنشطة فريق العمل بال  8
  مقبل موعد انعقاد االجتماع ال  9

  ما يستجد من أعمال  10

  السيد دانييل أوبام
  رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
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  2ق ـملح ال

  هونواب الفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةرئيس  كل من اسم وعنوان

   الرئيس

  السيد دانييل أوبام
  رئيس الفريق االستشاري

Communications Radio Technology Expert  
National Communications Secretariat 

P.O. Box 10756-00100 GPO 
Ngong Road 

9th Floor Transcom House 
NAIROBI 

Kenya (Republic of)  

   
  2719953 20 254+اهلاتف: 

  2716515 20 254+الفاكس: 
  daniel.obam@ties.itu.intالربيد اإللكرتوين: 

    نواب الرئيس

  السيد يوسف البلوشي
  نائب رئيس الفريق االستشاري

Oman Telecommunications Regulatory 
Authority (TRA) 

P.O. Box 579 
RUWI 112 

Oman (Sultanate of)  

  574363 24 968+اهلاتف:  
  565464 24 968+الفاكس: 

  yousuf@tra.gov.omالربيد اإللكرتوين: 

  السيدة أودري أليسون
  نائبة رئيس الفريق االستشاري

Frequency Management Services  
The Boeing Company 

1200 Wilson Boulevard 
ARLINGTON, VA 22209 

United States  

  3215 465 703 1+اهلاتف:  
  3006 465 703 1+الفاكس: 

  audrey.allison@boeing.comالربيد اإللكرتوين: 

  السيد هيكتور كاريل
  الفريق االستشاري نائب رئيس

Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 
Tucumán 744 - Piso 5 

AR-(C1049 AAP) 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Argentine Republic  

  43189428 11 54+اهلاتف:  
  43189432 11 54+الفاكس: 

  hcarril@secom.gov.arالربيد اإللكرتوين: 

mailto:yousuf@tra.gov.om
mailto:audrey.allison@boeing.com
mailto:hcarril@secom.gov.ar
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 يسزو غودي ر فينشينيالسيد بي
  نائب رئيس الفريق االستشاري

Radio Vaticana 
Direzione Tecnica 

00120 VATICAN CITY 
Vatican City State  

  5087 6988 06 39+اهلاتف: 
  3936 6988 06 39+الفاكس: 

  dirtecsmg@vatiradio.va: 1الربيد اإللكرتوين 
  direcct@vatiradio.va: 2الربيد اإللكرتوين 

  السيد بيتر ماجور
  نائب رئيس الفريق االستشاري

Permanent Mission of Hungary 
Rue du Grand-Pré, 64 

1202 GENEVA 
Switzerland (Confederation of) 

  7337268 22 41+اهلاتف:  
  3495543 76 41+الفاكس: 

  peter.major@ties.itu.intالربيد اإللكرتوين: 

  السيد ألبرت نالبانديان
  نائب رئيس الفريق االستشاري

Ministry of Transport and Communication 
28, Nalbandyan Street 

AM-0010 YEREVAN 
Armenia (Republic of)  

  7332974 22 41+اهلاتف:  
  albert.nalbandian@ties.itu.intالربيد اإللكرتوين: 

  السيدة هيانغ سوك سيونغ
 نائبة رئيس الفريق االستشاري

Radio Research Agency  
Ministry of Science and ICT Future Planning 

#1 Wonhyoro-3-Ga 
Yongsan 

SEOUL 140-848 
Republic of Korea  

  6643 710 2 82+اهلاتف:  
  6467 710 2 82+الفاكس: 

  seong@msip.go.krالربيد اإللكرتوين: 

___________  
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