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 حاداالتإدارات الدول األعضاء في إلى  Joanne Wilson ةالسيد جهة االتصال:

 5940 730 22 41+ :الهاتف عناية رؤساء الوفودإلى 

 5785 730 22 41+ :الفاكس

البريد 
 اإللكتروني

joanne.wilson@itu.int 

  
  اجتماعان رسمي وغير رسمي لرؤساء الوفود،  الموضوع:

 ، شرم الشيخ، مصر(WRC-19) 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

 ، والرسالة2018نوفمبر  16الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت بتاريخ  CL-18/49إلحاقاً بالرسالة المعممة 
، يشرفني أن 2019فبراير  13الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بتاريخ  CA/245 المعممة اإلدارية

 2019أحيطكم علماً بقرب االنتهاء من األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية لعام 
 .2019نوفمبر  22 أكتوبر إلى 28 مصر، من خ،المزمع عقده في شرم الشي

وبهذا الصدد، يسرني إبالغكم أن رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر مدعّوون في هذه الرسالة لحضور 
( في المحلي)بالتوقيت  16:00الساعة  في 2019 أكتوبر 27األحد يوم  (1 )انظر الملحق اجتماع غير رسمي

 .(SHICC) الدولي للمؤتمرات الشيخ مركز شرمفي  القمة قاعة

( الذي يتضمن توقيت 2وأود أن استرعي انتباهكم كذلك إلى برنامج اليوم األول للمؤتمر )انظر الملحق 
)بالتوقيت  09:30 في الساعة 2019أكتوبر  28 اإلثنينالذي سيُعقد يوم  االجتماع الرسمي لرؤساء الوفود

 .(SHICC) الدولي للمؤتمراتالشيخ  مركز شرمفي  القمة قاعةالمحلي(، في 

، يرجى من ”Capital“أود أن أذكركم بأنه فيما يتعلق بحفل االفتتاح الذي سيعقد في قاعة على ذلك،  وعالوةً 
جميع المندوبين التكرم بإتاحة الوقت الكافي للخضوع للبروتوكوالت األمنية اإلضافية التي ستكون موجودة. 

في الساعة  ”Capital“ستغلق أبواب قاعة و. 10:45الساعة  أماكنهم في يوينبغي أن يكون المندوبون جالسين ف
الموقع  في. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 11:00وسيبدأ الحفل على الفور في الساعة  ،10:55

 .www.itu.int/go/WRC-19 اإللكتروني

 بكم في شرم الشيخ.وأتطلع إلى الترحيب 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 جاو هولين
 العام األمين

  2: الملحقات
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 1الملحق 

 االجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود 
 (WRC-19) 2019للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ، 16:00، الساعة 2019 أكتوبر 27األحد، 
 (SHICC) الشيخ الدولي للمؤتمرات مركز شرمفي  القمةقاعة في 

االجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من أجل تبادل وجهات النظر ومساعدة األمين العام في صياغة 
من القواعد العامة  49 التوصيات التي ستقدم إلى االجتماع الرسمي لرؤساء الوفود، وفقاً ألحكام الرقم

ً في الهيكل المقترح للمؤتمر وفي لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته، وخص ً للنظر مسبقا وصا
 المقترحات المتعلقة بأعضاء مكتب المؤتمر.

 لخاصاموقع التبادل اإللكتروني وستتاح الوثائق الالزمة لالجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود في 
 التحادلخدمة تبادل معلومات االتصاالت )يلزم النفاذ إلى  إليه الوصولالذي يمكن  بالمؤتمر

)TIES (ITUمن خالل الموقع اإللكتروني للمؤتمر ) 19-www.itu.int/go/WRC. 
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 2الملحق 

 برنامج اليوم األول للمؤتمر

 2019 أكتوبر 28، اإلثنين

 اجتماع رؤساء الوفود 09:30الساعة 

 مراسم االفتتاح 11:00الساعة 

 اجتماعات اللجان، متبوعة بالجلسة العامة األولى 30:171-30:14الساعة 

شكلة من رئيس المؤتمر ونائبه ورؤساء ماالجتماع األول للجنة التوجيه ال 17:45الساعة 
 اللجان ونوابهم

___________ 

                                                           
ً ب 1 في هذه الفترة  5 واللجنة 4 االجتماع األول لكل من اللجنة يُعقد، قد رؤتمملسة العامة على هيكل الجوافقة المرهنا

 الزمنية.


