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 تحية طيبة وبعد،

ً للفقرة  الدولي لالتصاالت،  االتحادينبغي للدول األعضاء في ، ITU-R 15-6في القرار  "يقرر"من  1طبقا
الرؤساء ونواب الرؤساء وذلك بأسرع  لمناصب المرشحين تحديدوأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية، 

ترشيح رؤساء لدولة فلسطين  يحق(، 2018دبي،  )المراَجع في 99. باإلضافة إلى ذلك، ووفقاً للقرار يمكن ما
 .في ذلك اجتماعات لجان الدراسات بمالالجتماعات واألفرقة التقنية،  رؤساءونواب 

معلومات عن الوضع الراهن للجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية طبقاً  ITU-R 4-7ويوفر القرار 
ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن جمعية  .2015للهيكل الذي اعتمدته جمعية االتصاالت الراديوية في عام 

من االتفاقية، االحتفاظ بلجان  133 الراديوية هي التي يمكن أن تقرر في نهاية األمر، طبقاً للرقم االتصاالت
ؤساء الجمعية نفسها. واختيار الر في الدراسات أو حلها أو إنشاءها، وبالتالي فإن الهيكل النهائي لن يُعرف إال

 هذه. عية االتصاالت الراديويةيمكن أن يحدث إال بعد اتخاذ قرارات جم ونواب الرؤساء بدوره ال

وفي ضوء ما جاء أعاله، إذا كانت إدارتكم/منظمتكم تود اقتراح مرشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس لجنة 
ق الفري دراسات لالتصاالت الراديوية أو لجنة تنسيق المفردات أو االجتماع التحضيري للمؤتمر أو

ً ف أن يتلقى االستشاري لالتصاالت الراديوية، فإن المكتب يرجو يها السيرة الذاتية للفرد المعني موضحا
وبالمثل، إذا رغبت . 2019 أكتوبر 7وفي موعد أقصاه  2019يوليو  21مؤهالته، ويفضل أن يكون ذلك قبل 

لجنة دراسات لالتصاالت الراديوية أو لجنة دولة فلسطين باقتراح مرشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس 
 السيرة الذاتية للفرد المعني موضحاً فيها مؤهالته، ويفضل أن المكتب يرجو أن يتلقىتنسيق المفردات فإن 

 .2019أكتوبر  7وفي موعد أقصاه  2019يوليو  21يكون ذلك قبل 

وعالوةً على ذلك، إذا كانت إدارتكم/منظمتكم ترغب في تأكيد دعمها لرئيس أو نائب رئيس يمارس حالياً 
. وفي هذا الصدد، 2019يوليو  21دة المكتب بذلك، ويفضل أن يكون ذلك قبل منكم إفا مهام منصبه، فيرجى

الخاصة بالحد األقصى لمدة شغل  ITU-R 15-6 القرار في "يقرر"من  5و 4 نوّجه عنايتكم إلى الفقرتين
 .المناصب
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 المشاركين ودولة فلسطين وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االتحادإلى إدارات الدول األعضاء في 
 لجان دراسات االتصاالت الراديويةفي أعمال 

 
 

االتصاالت الراديوية ولجنة تنسيق قطاع تعيين رؤساء ونواب رؤساء لجان دراسات  :الموضوع
 ةالراديوي المفردات واالجتماع التحضيري للمؤتمر والفريق االستشاري لالتصاالت
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