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 (SG)األمانة العامة 
 

 2019 أكتوبر 3جنيف،  

 
 CL-19/45 المرجع:

الدولي  لدول األعضاء في االتحادإلى ا
 لالتصاالت

 (Mr Yushi Torigoe) السيد يوشي توريغو جهة االتصال:

البريد 
 اإللكتروني:

memberstates@itu.int 

   
والمؤتمر العالمي  2020أماكن ومواعيد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  الموضوع:

 2022ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام  2021لتنمية االتصاالت لعام 

 حضرات السادة والسيدات،

 وبعد، تحية طيبة

 22بتاريخ  19/33رقم  المعممةالرسالة  بموجبالتي أُجريت  المشاورةيشرفني أن أحيطكم علماً بأن عملية 
المؤتمر العالمي و (WTSA-20)الجمعية العالمية المقبلة لتقييس االتصاالت  انعقاد بمكانيتعلق  فيما 2019 يوليو

 اانعقاده ومواعيد (PP-22) للمندوبين المفوضين والمؤتمر المقبل (WTDC-21)لتنمية االتصاالت  المقبل
من الدول  المطلوبةاألغلبية  بموافقةقد حظيت  ،610و 609و 608في مقررات المجلس  كما اعتُمدتبالضبط 

 .االتحادمن اتفاقية  47 للرقموفقاً  االتحاداألعضاء في 

 :األماكن والمواعيد التاليةتأكيد  تملذلك،  ونتيجةً 

 27إلى  17من ، الهندحيدر آباد،  (WTSA-20) 2020 االتصاالت لعام لتقييسالجمعية العالمية 
تسبقها الندوة العالمية للمعايير ، و2020 نوفمبر

(GSS-20)  ؛2020نوفمبر  16في 

نوفمبر  19إلى  8، من إثيوبياأديس أبابا،  (WTDC-21) 2021 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 ؛2021

أكتوبر  14إلى سبتمبر  26من  ،بوخارست، رومانيا (PP-22) 2022 عاملمؤتمر المندوبين المفوضين 
2022. 

 .1623اإلخطار رقم  يوترد نتائج المشاورة في الملحق وستُنشر ف

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 )توقيع(

 جاو هولين
 العام األمين

  1 :الملحقات
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 الملحق

 مشاورة

 (WTSA-20)الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 

 (WTDC-21)المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 

 (PP-22)مؤتمر المندوبين المفوضين 

األمين العام الدول األعضاء في االتحاد  دعا ،2019يوليو  22بتاريخ  19/33بموجب الرسالة المعممة رقم 
 2020على األماكن والمواعيد المحددة للجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام إلى تأكيد موافقتها كتابةً 

(WTSA-20) 2021 والمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام (WTDC-21)  ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام
2022 (PP-22). 

 وفيما يلي نتائج المشاورة:

 الجمعية 
WTSA-20 

 المؤتمر
WTDC-21 

 المؤتمر
PP-22 

عدد الدول األعضاء في االتحاد التي لها الحق 
 في التصويت في وقت حساب نتائج المشاورة

183 183 183 

األغلبية المطلوبة من الدول األعضاء في االتحاد 
 من اتفاقية االتحاد( 42 )وفقاً للرقم

92 92 92 

عدد الدول األعضاء في االتحاد التي لها الحق 
األماكن  وافقت علىالتي في التصويت و
 والمواعيد المحددة

108 108 107 

لها الحق عدد الدول األعضاء في االتحاد التي 
األماكن على توافق  لمالتي في التصويت و
 والمواعيد المحددة

- - 1 

 :تأكيد األماكن والمواعيد التالية تم

 27إلى  17من ، الهندحيدر آباد،  (WTSA-20) 2020 االتصاالت لعام لتقييسالجمعية العالمية 
، وتسبقها الندوة العالمية للمعايير 2020 نوفمبر

(GSS-20)  ؛2020نوفمبر  16في 

نوفمبر  19إلى  8، من إثيوبياأديس أبابا،  (WTDC-21) 2021 المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام
 ؛2021

أكتوبر  14إلى سبتمبر  26من  ،بوخارست، رومانيا (PP-22) 2022 مؤتمر المندوبين المفوضين لعام
2022. 

___________ 


