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  حية طيبة وبعد،ت

حاد الدويل لالتصاالت، وأعضاء قطاع االتصاالت ينبغي للدول األعضاء يف االت، ITU-R 15-5يف القرار  يقررمن  1طبقًا للفقرة 
ت. الدراسا جانما يتضح هيكل لمكن حالي مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء وذلك 3سرع مامرشحني لحديد الالراديوية، ت

لالجتماعات  رؤساءترشيح رؤساء ونواب حق لدولة فلسطني )، ي2014(املراَجع يف بوسان،  I99إلضافة إىل ذلك، ووفقًا للقرار 
  .جان الدراساتما يف ذلك اجتماعات لواألفرقة التقنية، ب

معية االتصاالت الراديوية طبقاً للهيكل الذي اعتمدته ج قطاع معلومات عن الوضع الراهن للجان دراسات ITU-R 4-6ويوفر القرار 
اية األمر، مكن أن تقرر يف Xمعية االتصاالت الراديوية هي اليت يولكن ينبغي اإلشارة إىل أن ج .2012االتصاالت الراديوية يف عام 

يف  تايل فإن اهليكل النهائي لن يُعرف إالمن االتفاقية، االحتفاظ بلجان الدراسات أو حلها أو إنشاءها، وIل 133 طبقًا للرقم
  هذه. ديويةمعية االتصاالت الراخاذ قرارات جحدث إال بعد اتمكن أن يي جمعية نفسها. واختيار الرؤساء ونواب الرؤساء بدوره الال

صاالت ة دراسات لالتجنمنصب رئيس أو lئب رئيس لإدارتكم/منظمتكم تود اقرتاح مرشح ل إذا كانتويف ضوء ما جاء أعاله، 
مر تمسائل التنظيمية واإلجرائية أو االجتماع التحضريي للمؤ معنية Iلخاصة المفردات أو اللجنة الجنة تنسيق الالراديوية أو ل

، ويفضل هفيها مؤهالت معين موضحاً السرية الذاتية للفرد ال مكتب يرجو أن يتلقىالفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، فإن ال أو
ب منصIقرتاح مرشح لدولة فلسطني مثل، إذا رغبت وIل. 2015أكتوبر  12ويف موعد أقصاه  2015يوليو  26أن يكون ذلك قبل 

لسرية الذاتية ا مكتب يرجو أن يتلقىمفردات فإن الجنة تنسيق الجنة دراسات لالتصاالت الراديوية أو للرئيس أو lئب رئيس 
  .2015أكتوبر  12ويف موعد أقصاه  2015يوليو  26، ويفضل أن يكون ذلك قبل موضحاً فيها مؤهالتهمعين للفرد ال

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 
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  ودولة فلسطني وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية حادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديويةاملشاركني يف 

االتصاالت الراديوية وجلنة تنسيق املفردات واللجنة قطاع تعيني رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات  :املوضوع
اخلاصة املعنية =ملسائل التنظيمية واإلجرائية واالجتماع التحضريي للمؤمتر والفريق االستشاري 

 الراديويةلالتصاالت

   

   




