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 هومكان انعقاد هوتاريخ إلى المؤتمر الدعوة

 ً  المؤرخة DM-618/100و DM-18/1005و CL-18/49 المعّممة الرسائل أعلنه األمين العام في لماوفقا
من الفترة الممتدة  في WRC)-(19 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام، سيُعقد 2018 نوفمبر 11
جمعية بعد انعقاد مباشرةً ، )(SHICC للمؤتمراتالشيخ الدولي  مركز شرم في 2019نوفمبر  22أكتوبر إلى  28

 .RA)-(19 2019 االتصاالت الراديوية لعام

المشاركين  لمساعدة المؤتمرتفاصيل عن  2019 فبراير 13المؤرخة  CA/245 الرسالة اإلدارية المعممة وتقدم
تقديم مزيد هو  CA/245والغرض من هذه اإلضافة للرسالة اإلدارية المعممة  .أعمالهم التحضيرية في فيه

ين بالسفر ستسمح للمشاركمعية/المؤتمر وطلب التأشيرة التي من التفاصيل عن التسجيل للمشاركة في الج
 إلى مصر.

 التسجيل

سيستخدم مكتب االتصاالت الراديوية منصة للمشاركة في الجمعية/المؤتمر، التسجيل يتعلق ب فيما
مر بنفس المنصة اإللكترونية المستخدمة في مؤتمر ويتعلق األ الحدث. إلكترونية جديدة للتسجيل في

واجتماعات الفريق االستشاري لتنمية  مجلس االتحاددورات  وفي 2018 المندوبين المفوضين لعام
يع أحداث جم فيإلدارة تسجيل المندوبين وستُستخدم هذه المنصة الجديدة من اآلن فصاعداً  ، إلخ.االتصاالت

، التسجيل الجديدة هذه منصة وفيفصاعداً.  2019 المقرر عقدها من سبتمبر قطاع االتصاالت الراديوية
يها وتقديمها بغرض إقرارها/الموافقة عل ةلكترونيإاستمارة تسجيل  استكماليتعين على المشاركين أوالً س

 .التسجيل في أحداث قطاع االتصاالت الراديويةب والمعنيةالخاصة بهم  (DFP) جهة االتصال المعينة من
 التسجيل المسبق إلزامي وسيجري على الخط حصراً.و

رجى اإلحاطة علماً . ويُ 2019 مايو 22الجمعية والمؤتمر يوم كّلٍّ من فتح باب التسجيل للمشاركة في وسيُ 
إذا واجه والحدثين سيكون ممكناً باستكمال استمارة تسجيل إلكترونية واحدة.  بأن التسجيل للمشاركة في

R/conferences/Pages/RA-www.itu.int/en/ITU-التالي:  الموقعرجى تصفح أي مشارك أي صعوبات، يُ 

Registration.aspx-19-WRC. 

 ؤتمرالموقع اإللكتروني للمويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن القبول والتسجيل في المؤتمر في 
 .www.itu.int/go/WRC-19نوان الع في

( بشأن تمكين 2018 )دبي، 198 في االتحاد ومع القرار هاالمساواة بين الجنسين وتعميم تماشياً مع سياسةو
من خالل االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أود أيضاً اغتنام هذه الفرصة لتشجيعكم الشباب 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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جمعية االتصاالت الراديوية  والمراقبين في االتحاد الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في
 /(RA-19) 2019 لعام

 WRC)-(19 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 
 

المؤتمر العالمي لالتصاالت و (RA-19) 2019جمعية االتصاالت الراديوية لعام  :الموضوع
 التسجيل وطلب التأشيرة - WRC)-(19 2019 الراديوية لعام
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