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 الموضوع:

 
 2019 (RA-19) لعام الراديوية لالتصاالت العالمية جمعيةال

 

  

  

 حضرات السادة والسيدات،

 طيبة وبعد، تحية

 

 واتفاقاً مع، (2017 في ل)المعد   1380 الدولي لالتصاالت قراره االتحاد مجلسأتشرف بإبالغكم أنه تبعاً العتماد 
 ،الشيخ شرم في 2019 (RA-19) لعاملالتصاالت الراديوية  القادمة العالمية الجمعية عقدت  أغلبية الدول األعضاء، س

مركز  عقد فيالجمعية ست  وقت الحق أن  مصرية فيوأكدت الحكومة ال .2019 أكتوبر 25إلى  21، من مصر
 .(SHICC) الشيخ الدولي للمؤتمرات شرم

من القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته  3 من اتفاقية االتحاد والقسم 25 بالمادةوعمالً 
 العالمية الجمعيةوفد إلى إلى إرسال  حكومتكم أن أدعوهذه الرسالة  في، يسرني العامة( )القواعد

 .2019 لعاملالتصاالت الراديوية 

ً ألحكام الرقم ITU-اإللكتروني  عن طريق البريدالعامة، أرجو منكم أن تؤكدوا  من القواعد 22 ووفقا
R.Registrations@itu.int، كموفد في للمشاركينمع ذكر العدد المقدر  إذا كانت حكومتكم تعتزم المشاركة ما ،
 (.2019 سبتمبر 21قل )أي في موعد أقصاه بشهر واحد على األ الجمعيةوذلك قبل تاريخ افتتاح 

ً للقراروعالوةً على ذلك، أود أن أذك    تحد د(، 2018 ،دبي المراَجع في) 165 ر الدول األعضاء أنه، وفقا
رين وعش واحداً  تتجاوز بفترة ال الجمعيةقبل افتتاح  المساهمات جميع لتقديمالنهائي الصارم  الموعد

(21)  ً ً يوما والنظر  المناسبالوقت  في ترجمتها، لضمان (2019 سبتمبر 30موعد أقصاه  أي في)، تقويميا
ق.  فيها بشكل معم 

ً و ً الحقا ً إداريا أعمالهم  ، لمساعدة الدول األعضاء فيسيصدر مكتب االتصاالت الراديوية تعميما
 .معيةجلل اتالتنظيم والترتيبب المتعلقةالصلة  ذاتتفاصيل اليتضمن  ،التحضيرية

العنوان  موقع الجمعية على اإلنترنت في االطالع على المعلومات األولية فيويمكن 
 .R/RA-www.itu.int/go/ITU-19 التالي
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 ،ينفلسط الراديوية ودولة أيضاً إلى أعضاء قطاع االتصاالت ت رسلوأ بلغت الدول األعضاء أن هذه الدعوة 
 ً ً للمادةو ،(2018 ،دبي في )المراَجع 99 للقرار وفقا من  25 جميع المنظمات والوكاالت المعنية، وفقا

 االتحاد. اتفاقية

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 جاو هولين
 األمين العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


