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 مقدمة

والعشرين للفريق االستشاري لالتصاالت  امسأود مبوجب هذه الرسالة اإلدارية املعممة اإلعالن عن عقد االجتماع اخل
  .8201 مارس 29 إىل 26مقر االحتاد يف جنيف من  يف (RAG) الراديوية

لة متصال القضا? يفشفوية، للنظر المة رتجال خدمة دونب، 2018 رسما  27واحد يف  ميتد ليومسيعقد الفريق االستشاري اجتماعاً و 
A 2020-2023 للفرتة لالحتاد االسرتاتيجيةخطة للعداد إلبقيام قطاع االتصاالت الراديوية. 

من اتفاقية االحتاد، فإن الفريق االستشاري مفتوح ملشاركة ممثلني عن إدارات الدول األعضاء وممثلني عن  11A وكما جاء يف املادة
  أعضاء القطاع ولرؤساء جلان الدراسات واألفرقة األخرى.

شاري دراسة األولو?ت والربامج والعمليات والشؤون املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة جبمعيات ومن املهام الرئيسية للفريق االست
االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية وأي أمور حمددة يعهد [ا إليه أحد مؤمترات االحتاد 

جمال  يف يق Aختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات األخرىأو مجعية اتصاالت راديوية أو اcلس. ويوصي الفر 
  العامة. التقييس ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة

  .امللحق وقد ُوضع مشروع جدول أعمال االجتماع Aلتشاور مع رئيس الفريق االستشاري، وهو وارد يف

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

    

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

  الرسالة اإلدارية املعممة
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  وإىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت

 اهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد وإىل

 
 

 2018 مارس 26-29جنيف،  والعشرون للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،اخلامساالجتماع  :املوضوع

   

http://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/rag/Pages/default.aspx
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  امللحـق

  والعشرين امسمشروع جدول أعمال االجتماع اخل
  للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

  )2018 مارس 26-29(جنيف، 

 مالحظات افتتاحية 1

 إقرار جدول األعمال 2

 2018دورة اcلس لعامب مسائل متصلة 3

  (WRC-15)2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قراراتتنفيذ  4

  2019ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام جلمعية االتصاالت الراديوية/ا األعمال التحضريية 5

 أنشطة جلان الدراسات 6

 2023-2020إعداد اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 7

 2018-2021مشروع اخلطة التشغيلية املتجددة للفرتة 8

 مكتب االتصاالت الراديويةعلومات منظام  9

 األنشطة املشرتكة بني القطاعات 10

 األعضاء التواصل معأنشطة  11

 موعد انعقاد االجتماع املقبل 12

 ما يستجد من أعمال 13

  السيد دانييل أوAم
  لالتصاالت الراديويةرئيس الفريق االستشاري 

daniel.obam@ties.itu.int 
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