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 مقدمة

 (RAG) ويةللفريق االستشاري لالتصاالت الرادي والعشرين ع الرابععقد االجتما أود مبوجب هذه الرسالة اإلدارية املعممة اإلعالن عن 
 .2017 أبريل 28 إىل 26مقر االحتاد يف جنيف من  يف
من اتفاقية االحتاد، فإن الفريق االستشاري مفتوح ملشاركة ممثلني عن إدارات الدول األعضاء وممثلني عن  11A كما جاء يف املادةو 

 ولرؤساء جلان الدراسات واألفرقة األخرى. القطاعأعضاء 
 دراسة األولويات والربامج والعمليات والشؤون املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة جبمعيات االستشاري ومن املهام الرئيسية للفريق

مؤمترات االحتاد  دأحإليه  االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية وأي أمور حمددة يعهد هبا
جمال  أو اجمللس. ويوصي الفريق باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات األخرى يف اتصاالت راديويةأو مجعية 

 العامة. التقييس ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة
 .الملحقمشروع جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع رئيس الفريق االستشاري، وهو وارد يف  ُوضعوقد 

املوقع  وستنشر مجيع الوثائق واملعلومات اإلدارية املتعلقة باالجتماع القادم للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية فور توفرها يف
 .R/go/RAG-www.itu.int/ITUاإللكرتوين لالحتاد: 

 المساهمات
إرسال نسخة ، مع brrag@itu.intالعنوان  إىليف شكل إلكرتوين  (BR) ينبغي تقدمي املسامهات إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ع اإللكرتوين التايل: املوق يف عناوين الربيد اإللكرتوين املبينة من خاللمن كل مسامهة إىل رئيس الفريق االستشاري ونواب الرئيس 
www.itu.int/go/RAGchairs. وطبقاً 2017أبريل  12وية يف موعد أقصاه أن تصل املسامهات إىل مكتب االتصاالت الرادي وينبغي .

 فقط. بلغتها األصلية يوماً  14املسامهات اليت يتلقاها املدير قبل بدء االجتماع بفرتة تقل عن  (، تُنشر2010 )غواداالخارا، 165 للقرار

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CA/232 

 2016 ديسمرب 2

 
 

 الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد
 وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 إلى حضور الحدث: الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد( )وتدعى أيضا  

 
 

 االجتماع الرابع والعشرون للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، :املوضوع
 2017أبريل  28-26جنيف، 
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 امللحـق
 والعشرين الرابع مشروع جدول أعمال االجتماع

 الراديويةللفريق االستشاري لالتصاالت 
 (2017أبريل  26-28جنيف، )

 مالحظات افتتاحية 1
 إقرار جدول األعمال 2
 2017دورة اجمللس لعام  3

 (WRC-15) 2015لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةتنفيذ قرارات  4
 2019األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  5

 الدراساتأنشطة جلان  6
 2017-2020للفرتة  املتجددة مشروع اخلطة التشغيلية 7
 نظام املعلومات اخلاص مبكتب االتصاالت الراديوية  8
 األنشطة املشرتكة بني القطاعات 9

 املعلومات واملساعدة 10
 موعد انعقاد االجتماع املقبل 11
 ما يستجد من أعمال 12

 السيد دانييل أوبام
 االستشاري لالتصاالت الراديويةرئيس الفريق 

daniel.obam@ties.itu.int 
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