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 (SG)األمانة العامة 
 

 2017 ديسمرب 18جنيف،  
 

 إىل الدول األعضاء يف االحتاد 17/52الرسالة المعممة رقم  املرجع:

 السيدة دورين بوغدان جهة االتصال:

  6675 730 22 41+ الفاكس:

  membership@itu.int :اإللكرتوينالربيد 
   

 وجمعية االتصاالت الراديوية (WRC-19) 2019مكان انعقاد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  املوضوع:
 (RA-19) 2019 لعام

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

 2017يوليو  18بتاريخ  17/34                                                                           يشرفين أن أحيطكم علما  بأن عملية املشاورة اليت أ جريت مبوجب الرسالة املعممة رقم 
واملكان احملدد لعقد مجعية  (WRC-19) 2019يتعلق باملكان احملدد لعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  فيما

حتاد اال قد حظي مبوافقة األغلبية الالزمة من الدول األعضاء يف 1380يف قرار اجمللس  (RA-19) 2019االتصاالت الراديوية لعام 
 من اتفاقية االحتاد. 47            وفقا  للرقم

                                   ونتيجة  لذلك، مت تأكيد املكان التايل:
يف شرم الشيخ )مصر( بدون تغيري موعد املؤمتر  (WRC-19) 2019                                             أن ي عقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  -

 وجدول أعماله اللذين وافق عليهما اجمللس من قبل، ومت تأكيدمها عن طريق املشاورة مع الدول األعضاء؛
يف شرم الشيخ )مصر( بدون تغيري موعد اجلمعية وجدول  (RA-19) 2019                                     أن ت عقد مجعية االتصاالت الراديوية لعام  -

 ن وافق عليهما اجمللس من قبل، ومت تأكيدمها عن طريق املشاورة مع الدول األعضاء.أعماهلا اللذي
 .1600                                                       ونتائج عملية املشاورة ملحقة بالطي وست نشر يف التبليغ رقم 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 توقيع()

 جاو هولني
 العام األمني
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 1امللحق 
 مشاورة

  (WRC-19) 2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 (RA-19) 2019جمعية االتصاالت الراديوية لعام 

                                           الدول األعضاء يف االحتاد إىل التأكيد كتابة  على  2017يوليو  18بتاريخ  17/34دعا األمني العام مبوجب الرسالة املعممة رقم 
ومجعية االتصاالت الراديوية  (WRC-19) 2019ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املموافقتهم على املكان احملددة النعقاد 

 .(RA-19) 2019 لعام
 وكانت نتائج املشاورة كالتايل:

 WRC-19المؤتمر  
 RA-19الجمعية 

 179 عدد الدول األعضاء يف االحتاد اليت كان هلا حق التصويت وقت حساب نتائج املشاورة

 89 من اتفاقية االحتاد( 42                                                    األغلبية الالزمة من الدول األعضاء يف االحتاد )طبقا  للرقم 

 97 عدد الدول األعضاء يف االحتاد اليت هلا حق التصويت ووافقت على املكان احملدد

 10 عدد الدول األعضاء يف االحتاد اليت هلا حق التصويت ومل توافق

 وقد مت تأكيد املكان التايل:
وجمعية االتصاالت الراديوية  (WRC-19) 2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام سيعقد  -

 في شرم الشيخ )مصر(. (RA-19) 2019 لعام

___________ 


