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جمعية العالمية لالتصاالت الراديوية ال الموضوع:
 2019 (RA-19) لعام

  

  

 حضرات السادة والسيدات،

 حية طيبة وبعد،ت

واتفاقاً ، (2017)المعدل في  1380 قراره الدولي لالتصاالت حادجلس االتف بإبالغكم أنه تبعاً العتماد مأتشر  
في  2019 (RA-19)لعام لالتصاالت الراديوية  القادمة ميةجمعية العالال عقدت  أغلبية الدول األعضاء، س مع

مصرية في وقت الحق أن المؤتمر وأكدت الحكومة ال .2019 أكتوبر 25إلى  21 ، منمصر، شرم الشيخ
 .(SHICC)عقد في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات سي  

من القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته  3من اتفاقية االتحاد والقسم  25بالمادة وعمالً 
لالتصاالت  ميةالعال جمعيةالممثلين إلى إلى إرسال كم أن أدعوهذه الرسالة  فيني ، يسر  )القواعد العامة(

 .2019لعام الراديوية 

ً ألحكام الرقم  ITU-عن طريق البريد اإللكتروني أن تؤكدوا من القواعد العامة، أرجو منكم  22ووفقا
R.Registrations@itu.int مع ذكر العدد المقدر  مشاركة،إذا كانت/كان منظمتكم/كيانكم تعتزم/يعتزم ال ما

 (.2019سبتمبر  21جمعية بشهر واحد على األقل )أي في موعد أقصاه ، وذلك قبل تاريخ افتتاح الللمشاركين

 ،المراَجع في دبي) 165أنه، وفقاً للقرار أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  رأن أذك   وعالوةً على ذلك، أود  
واحداً  وزتتجا الجمعية بفترة مات قبل افتتاح المساهميع الم جموعد النهائي الصارم لتقديحدَّد ال(، تَ 2018

مناسب الوقت ال متها في، لضمان ترج(2019 سبتمبر 30أي في موعد أقصاه )مياً، يوماً تقوي (21)وعشرين 
ق.  والنظر فيها بشكل معم 

بل سوم منفصلة مقاأي ر قطاع االتصاالت الراديويةحاد، لن يتحمل أعضاء من اتفاقية االت 476وطبقاً للرقم 
 جمعية.حضورهم ال

التنظيم ب ذات الصلة المتعلقةتفاصيل الصدر مكتب االتصاالت الراديوية تعميماً إدارياً الحقاً يتضمن سي  و
 .2019الراديوية لعام  لالتصاالتالعالمية  معيةجالوالترتيب من أجل 

ويمكن االطالع على المعلومات األولية في موقع الجمعية على اإلنترنت في العنوان التالي 
19-R/RA-www.itu.int/go/ITU. 

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 جاو هولين
 األمين العام

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:ITU-R.Registrations@itu.int
mailto:ITU-R.Registrations@itu.int
http://www.itu.int/go/ITU-R/RA-19

