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 األمانة العامة
 
 2019 سبتمبر 12 جنيف، 

 
إلى إدارات الدول األعضاء في   CL-19/41 المرجع:

 حاداالت

جهة 
 االتصال:

SG/BR 
 (Sergio Buonomo)و سيرجيو بونومالسيد 

  

 إلى عناية رؤساء الوفود
  6229 730 22 41+ الهاتف:

البريد 
 اإللكتروني:

Sergio.Buonomo@itu.int  

 
 (RA-19) 2019اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود، جمعية االتصاالت الراديوية لعام  الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات،

 طيبة وبعد، تحية

، يشرفني 2018 نوفمبر 16الدولي لالتصاالت بتاريخ  االتحادالصادرة عن  18/50رقم  المعممةبالرسالة  إلحاقا  
 2019لعام التصاالت الراديوية ل المقبلةجمعية للأن أحيطكم علما  بقرب االنتهاء من األعمال التحضيرية 

(RA-19) 2019أكتوبر  25 إلى 21 من، مصر ،الشيخ شرم في اعقده المزمع. 

 حضورلفي هذه الرسالة مدعّوون  الجمعيةفي  المشاركينرؤساء الوفود وبهذا الصدد، يسرني إبالغكم أن 
قناة قاعة ( في المحلي)بالتوقيت  16:00الساعة  في 2019 أكتوبر 20يوم األحد  رسمياجتماع غير 

 (.1 الملحق)انظر  (SHICC) تمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرا، السويس

األمين العام في صياغة التوصيات التي ستقدم  لمساعدةوالغرض من هذا االجتماع هو تبادل وجهات النظر 
 وجمعياته االتحاد لمؤتمراتمن القواعد العامة  49 لرؤساء الوفود، وفقا  ألحكام الرقم الرسميإلى االجتماع 

 هاء الجمعية ولجانورؤسا الجمعيةبهيكل  المتعلقة المقترحات واجتماعاته، وخصوصا  للنظر مسبقا  في
 ونوابهم.

وستعقبه مراسم  09:00في الساعة  2019أكتوبر  21لرؤساء الوفود يوم اإلثنين  الرسميسيعقد االجتماع 
 (.2 الملحق العامة األولى )انظر الجلسةاالفتتاح/

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 جاو هولين
 العام األمين

  2 الملحقات:
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 االجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود 
 (RA-19) 2019لعام جمعية االتصاالت الراديوية في 

 ، 16:00، الساعة 2019أكتوبر  20األحد، 
 قناة السويسقاعة ، (SHICC) تمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرا

لرؤساء الوفود من أجل تبادل وجهات النظر ومساعدة األمين العام في صياغة  الرسمياالجتماع غير يُعقد 
من القواعد العامة  49 لرؤساء الوفود، وفقا  ألحكام الرقم الرسميالتوصيات التي ستقدم إلى االجتماع 

 للجمعية وفي المقترحواجتماعاته، وخصوصا  للنظر مسبقا  في الهيكل  وجمعياته االتحاد لمؤتمرات
 بأعضاء مكتب الجمعية. المتعلقة المقترحات

 للجمعيةاإللكتروني  الموقعمن خالل  (HOD)لرؤساء الوفود  الرسميوستتاح الوثائق الالزمة لالجتماع غير 
 .HOD/-ra/RA-https://extranet.itu.int/sites/wrc/19 المخصص لذلك

  

https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://extranet.itu.int/sites/wrc-ra/RA-19/HOD/
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 يوم األول للجمعيةأولي للبرنامج 

 2019أكتوبر  21، اإلثنين

 اجتماع رؤساء الوفود 09:00الساعة 

 العامة األولى الجلسةمراسم االفتتاح/ 10:00الساعة 

 اجتماعات اللجان 17:001-14:00الساعة 

جان ورؤساء اللونوابه  الجمعيةمن رئيس التي تتألف االجتماع األول للجنة التوجيه  17:30الساعة 
 ونوابهم

___________ 

_______________ 
 في هذه الفترة الزمنية. 5 واللجنة 4 االجتماع األول لكل من اللجنة يُعقد، قد الجمعيةالعامة على هيكل  لسةجال وافقةمبرهنا   1


