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 مقدمة
 (RAG) لراديويةاوالعشرين للفريق االستشاري لالتصاالت  السادسأود مبوجب هذه الرسالة اإلدارية املعممة اإلعالن عن عقد االجتماع 

 .9201أبريل  17-15مقر االحتاد يف جنيف من  يف
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.
يق االستشاري دراسة األولويات والربامج والعمليات والشؤون املالية واالسرتاتيجيات املتعلقة جبمعيات ومن املهام الرئيسية للفر 

االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات والتحضري ملؤمترات االتصاالت الراديوية وأي أمور حمددة يعهد هبا إليه أحد مؤمترات االحتاد 
جمال  وصي الفريق باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات األخرى يفأو مجعية اتصاالت راديوية أو اجمللس. وي

 العامة. التقييس ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة
 .الملحق وقد ُوضع مشروع جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع رئيس الفريق االستشاري، وهو وارد يف

املوقع  مجيع الوثائق واملعلومات اإلدارية املتعلقة باالجتماع القادم للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية فور توفرها يفوستنشر 
 .R/go/RAG-www.itu.int/ITU: يف العنوان اإللكرتوين لالحتاد
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 وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت
 الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد وإلى

 
 

  ،الراديويةوالعشرون للفريق االستشاري لالتصاالت  السادساالجتماع  :املوضوع
 9201أبريل  17-15جنيف، 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/rag/Pages/default.aspx




- 3 - 

 

 الملحـق
 والعشرين السادسمشروع جدول أعمال االجتماع 

 للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
 (2019أبريل  17إىل  15من )جنيف، 
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