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سُيعقد  (RAG)للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  الثالثيناالجتماع  أن ،من خالل هذه الرسالة اإلدارية المعممة أن أعلن، أود
 .2023مايو  3إلى  1مقر االتحاد بجنيف في الفترة من في 

من اتفاقية االتحاد، فإن الفريق االستشاري مفتوح لمشاركة ممث�ي إدارات الدول األعضاء وممث�ي  11A وكما جاء في المادة
 أعضاء القطاع ولرؤساء لجان الدراسات واألفرقة األخرى.

دراسة األولويات والبرامج والعمليات والشؤون المالية واالستراتيجيات  ،ملة أمورفي ج، ومن المهام الرئيسية للفريق االستشاري
المتعلقة بجمعيات االتصاالت الراديوية ولجان الدراسات والتحضير لمؤتمرات االتصاالت الراديوية وأي أمور محددة يعهد بها إليه 

باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز التعاون  االستشاري الفريق أحد مؤتمرات االتحاد أو جمعية اتصاالت راديوية أو المجلس. ويوصي
 العامة. مجال التقييس ومع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة والتنسيق مع الهيئات األخرى في

 بالتشاور مع رئيس الفريق االستشاري. ُوضعالذي  األعمال جدول مشروع الملحق في ويرد

للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية فور توفرها  المقبلنشر جميع الوثائق والمعلومات اإلدارية المتعلقة باالجتماع وستُ 
 .R/go/RAG-www.itu.int/ITU: في العنوان الموقع اإللكترو�ي لالتحاد في

 المساهمات

، مع نسخة إلى brrag@itu.intالعنوان  بتوجيه رسالة إلى (BR)ينبغي تقديم المساهمات إلى مكتب االتصاالت الراديوية 
الموقع اإللكترو�ي  في ةالمبينالبريد اإللكترو�ي  عناوين(انظر  هونواب لالتصاالت الراديوية رئيس الفريق االستشاري

 . )www.itu.int/go/RAGchairs التالي:

. 2023أبريل  17 في موعد أقصاهولضمان ترجمة وثائق الفريق االستشاري باللغات الست لالتحاد، ينبغي تقديم المساهمات 
 شر بلغتها األصلية فقط.والمساهمات الواردة بعد المواعيد النهائية ستنُ 

 الجدول الزمني لالجتماع

 مايو. 1 من يوم 0930الساعة في سيبدأ اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مداوالته 

 المساهمات.وسُتنشر خطة مفصلة إلدارة الوقت في الصفحة اإللكترونية المخصصة للفريق االستشاري بعد الموعد النهائي لتقديم 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية المعممة
264CA/ 

 2023 فبراير 6

 
 

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

 2023مايو  3إلى  1 من ،جنيف ،(RAG) الراديويةللفريق االستشاري لالتصاالت  الثالثوناالجتماع  :الموضوع
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 المشاركة عن بُعد، والترجمة الشفوية، والبث الشبكي

 .Zoomستتاح المشاركة عن بُعد خالل جلسات الفريق االستشاري باستعمال منصة 

 وستتاح أيضاً الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست لالتحاد.

 ي للجلسات باللغات الست خالل االجتماع وتسجيله للرجوع إليه أثناء االجتماع وبعده.كما سيتم توفير البث الشبك

 تسجيل ال

ً  عبر اإلنترنت وسيجريالمسبق التسجيل يلزم  أوالً سيتعين ع�ى المشاركين استكمال استمارة طلب تسجيل إلكترونية و . حصرا
الخاصة بهم والمعنية بالتسجيل في أحداث قطاع  (DFP) المعينةثم الحصول ع�ى الموافقة ع�ى التسجيل من جهة االتصال 

 االتصاالت الراديوية.

 التالي: الموقع تسجيل المندوبين فيبويمكن للمشاركين االطالع ع�ى المعلومات الضرورية المتعلقة 

www.itu.int/en/ITU-R/information/events 

 معلومات عامة

 لالطالع ع�ى مزيد من المعلومات. R/go/RAG-www.itu.int/ITUيرجى زيارة الموقع اإللكترو�ي للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية في 

مكتب  في ع�ى أتم استعداد للرد ع�ى أي أسئلة تتعلق بهذه الرسالة اإلدارية المعممة (الشخص المسؤول المكتبويبقى 
 )..wilson@itu.intjoanne ، عنوان البريد اإللكترو�ي:جوان ويلسون ةاالتصاالت الراديوية: السيد

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش
 المدير

 

 

 

  1 :اتالملحق
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 الملحـق
 

 الثالثينمشروع جدول أعمال االجتماع 
 للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

 )2023مايو  3إلى  1(من 

 مالحظات افتتاحية 1

 إقرار جدول األعمال 2

 للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية الثالثينتقرير االجتماع  3

 2022النتائج ذات الصلة بمؤتمر المندوبين المفوضين لعام  4

 2023في دورته لعام  مسائل تتعلق بمجلس االتحاد 5

 RA)-(19 2019تنفيذ قرارات جمعية االتصاالت الراديوية لعام  6

إمكانية التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية والمعني ب 2فريق العمل بالمراسلة  تقريرالنظر في  •
 R 15-ITU-6و R 1-ITU-8لقرارين امراجعة 

 WRC)-(19 9201تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  7

تنفيذ إعالن المساواة بين الجنسين الصادر عن المؤتمر  بشأن 1 تقرير فريق العمل بالمراسلةالنظر في  •
 2023 وصياغة قرار محتمل لجمعية االتصاالت الراديوية لعام 2019 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 بشأن المساواة بين الجنسين

 2023مؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام لجمعية االتصاالت الراديوية/ال األعمال التحضيرية 8

 أنشطة لجان الدراسات 9

 األنشطة المشتركة بين القطاعات 10

 2027-2024ع الخطط التشغيلية المتجددة للفترة ير امش 11

 علومات مكتب االتصاالت الراديويةمنظام  12

 التواصل 13

 انعقاد االجتماع المقبلموعد  14

 ما يستجد من أعمال 15

 السيد دانييل أوبام
 رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
dobam@ncs.go.ke 
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