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 (SG)األمانة العامة 
 

 2021 سبتمبر 8جنيف،  

 

 21/39الرسالة المعممة رقم  المرجع: 

SG/TSB 

 إلى:

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد 

 وسي جم  ال بالل السيد جهة االتصال: 

(Mr Bilel Jamoussi) 

 6311 730 22 41+ الهاتف: 

 5853 730 22 41+ الفاكس: 

 wtsa@itu.int البريد اإللكتروني:

   

 (WTSA-20)الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت  الموضوع: 

 (2022مارس  9-1)

 (2022فبراير  28) (GSS-20)الندوة العالمية للمعايير 

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

أرقام   المعممة  بالرسائل  االفتر 21/6و   21/3و   20/51إلحاقاً  المشاورة  خالل  عليه  اتفق  وكما  المجلس  ،  ألعضاء  اضية 

بالقيود المستمرة على العمل والسفر بسبب جائحة فيروس  لقد أجريت مشاورات مع اإلدارة الهندية فيما يتعلق  ،  2021 لعام 

ً و .  (COVID-19) كورونا  بأنه نتيجة لهذه القيود المستمرة، سحبت اإلدارة الهندية دعوتها لعقد الجمعية العالمية    أحيطكم علما

الجمعية العالمية المقبلة لتقييس    سُيعقد في جنيف، سويسرا، كل من   . ولذلك، (WTSA-20)  2020لتقييس االتصاالت لعام  

 . 2022 فبراير  28 يوم   (GSS-20) للمعايير   ، وتسبقها الندوة العالمية 2022مارس    9إلى    1الفترة من   االتصاالت في 

لتعاونها ومرونتها في التكيف مع جائحة فيروس كورونا،  و ،  وأود أن أعرب عن امتناني لإلدارة الهندية لعرضها استضافة الجمعية 

 . الموعد عقد الجمعية في جنيف في نفس  ل الخيار البديل    والقتراحها 

،  وجمعياته واجتماعاته لمؤتمرات االتحاد  من القواعد العامة    3من اتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت والقسم    25وفقاً للمادة  

أدعو   فإنه  أن  إرسال   إدارتكم من دواعي سروري  االتصاالت   الجمعية   للمشاركة في   وفد   إلى  لتقييس    (WTSA-20) العالمية 

 . (GSS-20)والندوة العالمية للمعايير  

إلى أعضاء قطاع تقييس االتصاالت والهيئات األكاديمية المنضمة إلى    وأود إبالغ  الدول األعضاء أن هذه الدعوة أُرسلت أيضاً 

)المراَجع    99  من اتفاقية االتحاد والقرار   25 ، وفقاً للمادة االتحاد، إضافَة إلى جميع المنظمات والمؤسسات والكيانات المعنية 

 (. 2018في دبي،  

الجمعية  ب   المتعلقة   ترتيبات ال تتضمن معلومات عن التنظيم و   (TSB)تقييس االتصاالت    معممة من مكتب صلكم رسالة  ت وس 

 . في الوقت المناسب   والندوة 
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الجنسين وتعميمها    االتحاد بشأن   وتماشياً مع سياسة  بين  دبي،   198 القرار   ومع المساواة  ( بشأن  2018 )المراجَع في 

لتشجيعكم على   الفرصة  هذه  اغتنام  أيضاً  أود  واالتصاالت،  المعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  الشباب من خالل  تمكين 

والشباب في  النساء  وفي  إشراك  التزاماتي   وفودكم.  لمن   فيما يخص إطار  الدولية  الجنسين الشبكة  بين  المساواة  ،  اصري 

 . جميع اجتماعاته  تقريراً عن تمثيل النساء في يقدم االتحاد  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

 )توقيع( 

 جاو   هولين 

 العام   األمين 
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