
  معلومات عملية للمشاركني 
  2019  /املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام2019  لعامالراديوية يف مجعية االتصاالت 

  املواعيد واملكان
شرم الشيخ الدويل  مركزيف  2019أكتوبر  25إىل  21يف الفرتة من  (RA-19) 2019لعام  مجعية االتصاالت الراديويةسُتعقد 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  وسُيعقد بعدها مباشرةً ، يف شرم الشيخ، مصر (SHICC)للمؤمترات 
 يف نفس املكان. 2019نوفمرب  22إىل أكتوبر  28يف الفرتة من  (WRC-19)  2019  لعام

رة يُ مكان احلدث،  أوىف عنمعلومات  للحصول على  .لبلد املضيفإللكرتوين لوقع ااملرجى ز
  

  اجلدول الزمين واهليكل العام
من أجل أعمال املؤمتر. وتتاح آخر املستجدات بشأن جلسات اجتماعات  WRC-19اجلداول اليومية للمؤمتر حتَدد 
  على صفحة الويب التالية. WRC-19 املؤمتر

  وجلسات االجتماعات WRC-19للمؤمتر  اليومياجلدول  •
اجللسات  لمث( الشفويةللجلسات الرئيسية املزودة خبدمة الرتمجة اجلدول األسبوعي  WRC-19تضع جلنة التوجيه التابعة للمؤمتر 

ً طوال املؤمتر مع أخذ التقدم احملرز يف االعتبار، وهو متاح على العامة وجلسات اجتماعات اللجان وأفرقة العمل) ويُراجع  دور
 صفحة الويب التالية:

  )قريباً (يضاف رابط  WRC-19اجلدول األسبوعي للمؤمتر  •
  

  األمن والدخول
ؤمتر حصرًا على األشخاص الذي يرتدون شارة امل سيقتصر الدخول إىل املكان الرمسي النعقاد املؤمتر داخل مركز املؤمترات

. وعلى املشاركني أن يعلموا أن مجيع املندوبني واملراقبني وممثلي وسائط اإلعالم وموظفي االحتاد وأمانة صورة فوتوغرافيةب املزودة
لدخول إىل البلد املضيف ومجيع امل املؤمتر كان انعقاد موظفني التقنيني وموظفي خدمات الدعم لدى مركز املؤمترات لن يسمح هلم 

  مل يربزوا شارة املؤمتر هذه. ما
يلزم قد  حيث ،املشاركني يف املؤمتر يف مجيع األوقات وثيقة سفر رمسية (مثل جواز السفر الوطين) ةرجى أن يكون يف حوز يُ و 

  إىل السلطات املصرية يف البلد املضيف. اتمدخل جممع املؤمتر  عندشارة املؤمتر إىل جانب  إبرازها
اليت األمين ش على غرار إجراءات التفتي إىل مركز املؤمتراتالدخول عند نقاط األمين وخيضع مجيع املشاركني إلجراءات التفتيش 

  ة ظهر.و حقيبحقيبة يد صغرية أ سوىىل مركز املؤمترات املشاركون القادمون إ ال حيملوصى ويُ متارس يف املطارات. 
حلفاظ على أمتعتهم الشخصية يف مجيع األوقات يف مكان انعقاد املؤمتر ويف منطقة الفندق.ويُ    وصى املشاركون 

داخل مبىن املوجود ات يف مكتب املعلومالتابع لالحتاد عن املفقودات إىل فريق أمن املؤمتر  وميكن توجيه مجيع االستفسارات
  املؤمتر.

  

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://wrc19egypt.eg/
https://www.itu.int/ITU-R/schedule.asp
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-PracticalInfo.aspx#TOP
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-PracticalInfo.aspx#TOP
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  وسائل النقل يف شرم الشيخ (احلافالت املكوكية وغريها)
  سيسمح للمركبات املعتمدة بدخول جممع مركز شرم الشيخ الدويل للمؤمترات.  •
  وستكون هذه املركبات سيارات الليموزين لنقل الشخصيات اهلامة واليت يديرها البلد املضيف.  •
ال تستعمل إال سيارات التاكسي املعتمدة و/أو سيارات النقل املعتمدة من الفنادق الرمسية؛ يُ   • وصى يف شرم الشيخ 

نزال الركاب وحتميلهم  ولن ُيسمح هلذه السيارات بدخول جممع مركز شرم الشيخ الدويل للمؤمترات، ولكن يسمح هلا 
لقرب م ، وهو ما ينطبق على احلافالت الرمسية؛ 3ن بوابة املشاة رقم من نقاط حمددة خارج اجملمع (أي، اإلنزال 

  ، حيث توجد مجيع احلافالت الرمسية وسيارات التاكسي).7من خارج البوابة رقم  وسيكون حتميل الركاب
لقرب من البو   :3 بة رقماومجيع املركبات األخرى، أي املركبات اليت تستأجرها وفود الدول األعضاء، سيتسىن هلا إنزال الركاب 

يف منطقة اصطفاف معينة. ومن املهم اإلشارة إىل أن أي وفد يرغب  7أنه سيكون عليها االصطفاف خارج البوابة رقم  بيد
استئجار مركبة (مركبات) للنقل)، ينبغي له إخطار االحتاد بذلك حبيث يتسىن إرسال هذه املعلومات إىل الوزارة املعنية وسلطات  يف

  سؤولة عرب اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت.األمن احمللية امل
  

  املركبات مكان انتظار
مجيع املركبات خالف مركبات الشخصيات اهلامة، مبا يف ذلك املركبات اليت تستأجرها وفود الدول األعضاء، سيكون مبقدورها 

لقرب من البوابة رقم  يف منطقة انتظار معينة  7. بيد أنه سيكون على هذه املركبات االصطفاف خارج البوابة رقم 3إنزال الركاب 
ذلك حبيث )، ينبغي له إخطار االحتاد بللنقل احمللياستئجار مركبة (مركبات)  ينويللسيارات ومن املهم اإلشارة إىل أن أي وفد 

د من من احمللية املسؤولة عرب اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت. وملزييتسىن إرسال هذه املعلومات إىل الوزارة املعنية وسلطات األ
  رجى االطالع على قسم وسائل النقل يف شرم الشيخ.املعلومات، يُ 

  

  وحجزها قاعات االجتماعإدارة 
دارة قاعات االجتماع الواقعة يف مركز املؤمتر   اجتماعيف حجز قاعة  اغبنيرجى من املشاركني يف املؤمتر الر يُ و  ات.تقوم أمانة االحتاد 

 . وأثناء املؤمتر ستتواجد خدمة حجز القاعاتconf-logistics@itu.intاالتصال خبدمة حجز القاعات من خالل العنوان: 
  ضمن مكان انعقاد املؤمتر. )تؤَكد الحقاً  قاعة يف( 1 املبىن يف
ن ويُ  ول تبعًا لرتتيب ورودها،رجى أخذ العلم   ساعةا تاليتني مدة كل منهمغري مت فرتتنيقتصر على ستو  الطلبات ستعاجل أوًال 

  ترتيب األسبقية التايل: سيسريعند معاجلة الطلبات، و  يف اليوم لكل وفد. ساعة ونصف
الراديوية الت جلمعية االتصا الفرعية واألفرقة التوجيهية وأفرقتهااللجان وأفرقة العمل اجتماعات اجللسة العامة و   1

  ؛2019/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 لعام
  الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية؛  2
ت األخرى   3   يف املؤمتر. املسموح مبشاركتهاالكيا
ن ويُ   لغىميكن أن تُ  أجنحة مكتبية، وأن احلجوزاتكعمل أو   انكمك  هااالجتماعات ال ميكن استخدام قاعاترجى أخذ العلم 

ألشخاص  وفقًا الحتياجات املؤمتر.   ملعيننياوينبغي لإلدارات اليت ترغب يف استئجار مساحات مكتبية أثناء املؤمتر االتصال 
ذه املذكرة اإلعالمية. كما   هو حمدد يف قسم املعرض 

  

mailto:conf-logistics@itu.int
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  مرافق تكنولوجيا املعلومات
ل سيقع مكتب خدمات تكنولوجيا املعلومات:سيرباين و املقهى ال • قرب من مكتب خدمات تكنولوجيا املعلومات 

أيضاً  يتوفرو  واسيب احملمولة يف املقهى السيرباين.احل/الشخصيةواسيب احليتوفر عدد حمدود من و  .املقهى السيرباين
 السيرباين). يف املقهى القائمةواسيب احملمولة احلمن خالل  إالإليها  نفاذميكن الال عدد حمدود من الطابعات (اليت 

 ستخدام WRC-19 /املؤمترRA-19اجلمعية النفاذ إىل اإلنرتنت يف سُيتاح  - احلاسوب احملمول توصيلية •
 :Wi-Fi تقنية
على  802.11g/n IEEEمبعيار و  GHz 5على تردد  IEEE 802.11a/n/acمبعيار  النفاذ الالسلكي: ○

  GHz 2,4 تردد
أجهزة تدعم  جمليء مع، ويُنصح املندوبون بشدة GHz 5على تردد األداء إال حسن ال ُيضمن و   -

كملها أرجاءيف مجيع كليهما   GHz 2,4و 5 ترددي  منطقة املؤمتر 
-  SSID :WRC19 )توفر أداء جبودة فائقة(  
-  SSID: WRC19-legacy تردد (لألجهزة اليت تدعم GHz 2,4 (فقط 
احلدث، ويدعم كل اسم مستخدم ما  يف شاركاملاسم املستخدم وكلمة املرور على شارة  يُطبع  -

 .عليهما اآلخرين إطالع عدم رجىويُ أجهزة.  3يصل إىل 
ن تركيب واستعمال نقاط النفاذ الالسلكي غري التابعة لالحتاد حمظور يُ   ○ ً برجى أخذ العلم  دون تا

  يف االحتاد. (IS)ترخيص مسبق من دائرة خدمات املعلومات 
  

  احلضور والتسجيل
  مزيد من املعلومات بشأن احلضور والتسجيل

لتسجيل للمشاركة يف اجلمعية فيما مكتب االتصاالت الراديوية منصة إلكرتونية جديدة  نشر، WRC-19 /املؤمترRA-19 يتعلق 
اعتباراً ا يف مجيع أحداث قطاع االتصاالت الراديوية املقرر عقدهأيضًا  التسجيل نفسهاوسُتستخدم منصة احلدث.  للتسجيل يف

  فصاعداً.  2019 سبتمرب 1من 
جهة االتصال  ها إىلوتقدميمال استمارة طلب تسجيل إلكرتونية ويف منصة التسجيل اجلديدة، سيتعني على املشاركني أوًال استك

م  (DFP) املعينة لتسجيل املعينة اليت ستوافق عليها أو ترفضها. وسرتسل جهة االتصال اخلاصة   أحداث قطاع االتصاالت يفاملعنية 
ملوافقة على/رفض التسجيل الراديوية   .إخطاراً 

دون موافقة  االحتاد طلبات التسجيل يعاجللن املسبق وسيجري على اخلط حصراً. و  لتسجيلوصى بشدة يُ : هامةمالحظة 
عد طلب تسجيل إال ب إقرارال ميكن و  املقابل. الكيانعضو القطاع//ةمن اإلدارة املقابل (DFP)  جهة االتصال املعينةمسبقة من 

 لدخول ال املعينةجهة االتصموافقة  ينتظر همسجيللن ُيسمح للمشاركني الذين ال يزال طلب تو  .جهة االتصال املعينةموافقة 
كيد تسجيلو املشارك يشجَّعاحلدث. لذلك،  موقعإىل      املوقع: رجى الرجوع إىليُ  قبل احلدث. همن على احلصول على 

https://www.itu.int/online/edrs/TIES/auth/edrs.focalpoint.br.  
 2019  /املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام2019لعام الراديوية مجعية االتصاالت  ساعات عمل مكتب التسجيل خالل

  قريباً) ستقدَّم(
  

https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-Registration.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-Registration.aspx
https://www.itu.int/online/edrs/TIES/auth/edrs.focalpoint.br
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ئق   الو
واملؤمتر العاملي  2019 مجعية االتصاالت الراديوية لعامدار ستُ  )،2018(املراَجع يف ديب،  5 ملقرر 2 من امللحق 8 طبقًا للرقم

ائياً  2019لالتصاالت الراديوية لعام   حساب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت وجودويلزم  .دون استخدام الورق 
ئق  (TIES) لالحتاد  2019 لالتصاالت الراديوية لعامواملؤمتر العاملي  2019 مجعية االتصاالت الراديوية لعامللنفاذ إىل و
ئق وستتاح .إلكرتونية أخرى وموارد املوقع و  2019 وية لعامجلمعية االتصاالت الرادياملوقع اإللكرتوين  إلكرتونيًا يفاملؤمتر  مجيع و

  .على التوايل 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام اإللكرتوين 
  

  تبادل املعلومات بني املشاركني
 ،الورقكليهما عن   2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019لعام الراديوية الستغناء حدثي مجعية االتصاالت نظرًا 

بريدية  ولن تقام أو تتاح للمندوبني أي صناديق وسائل االتصال اإللكرتونية لتبادل املعلومات.دعى املشاركون إىل استخدام يُ 
  الرسائل. الستالم

(يلزم  2019 /املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام2019 لعامالراديوية يف مجعية االتصاالت  قائمة املشاركني املسجلني
  .)(TIES)لالحتاد  خدمة تبادل معلومات االتصاالت يف وجود حساب

  

  االجتماعات واجلدول الزمين جدول
ت اإللكرت  وسيجري القاعات وتوزيعجداول االجتماعات اليومية  على الدوام عرضستُ  نتظام على لوحات اإلعال ونية حتديثها 
املوقع و  2019 عامجلمعية االتصاالت الراديوية لاملوقع اإللكرتوين  جتماعات يفالجداول ا تتوفر أيضاً و احلدث.  موقعمجيع أحناء  يف

  .على التوايل 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام اإللكرتوين 
  

  للحوار البث الشبكي والعرض النصي
خدمة تبادل  وجود حساب يف(يلزم  خالل اجللسات التالية اإلنرتنت بلغات االحتاد الست شبكة البث املباشر عرب سيقدَّم

  .)(TIES)لالحتاد  معلومات االتصاالت
  ،اجللسة العامة وجلسات اللجان: 2019 معية االتصاالت الراديوية لعامجلالبث الشبكي  •
  وأفرقة العملاجللسة العامة وجلسات اللجان : 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام البث الشبكي  •

  الصوتية بعد اجللسات. تاح أيضاً حمفوظات التسجيالتوستُ 
للغة اإلنللحوار املباشر  وسيتاح العرض النصي صاالت الراديوية مجعية االت للجلسة العامة وجلسات جلان ليزية فقط)ك(

وجود حساب (يلزم  6و 5و 4واجللسات العامة وجلسات اللجان  2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019 لعام
  بعد اجللسات. املنقحةغري  املستنسخات النصية تاح أيضاً . وستُ )(TIES) لالحتاد خدمة تبادل معلومات االتصاالت يف

املوقع و  2019 جلمعية االتصاالت الراديوية لعاماملوقع اإللكرتوين  عربللحوار  البث الشبكي والعرض النصيتاح النفاذ إىل وسيُ 
  .على التوايل 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام اإللكرتوين 

  

https://www.itu.int/ar/ties-services/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ties-services/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/docsandprops.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/docsandprops.aspx
https://www.itu.int/online/mm/scripts/s/gensel23?_lang=&_event=C-00006169&_event_type=ZSER
https://staging.itu.int/ties
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/Timetable.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/Timetable.aspx
https://www.itu.int/ties
https://www.itu.int/ties
http://www.itu.int/TIES
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/Timetable.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/Timetable.aspx
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  شرية الدخول وحجز الفنادقترتيبات السفر و
م إىل شرم الشيخ، مصر يُرجى معلومات ى ولالطالع عل .هناك اإلقامةوحجوزات  ،من املشاركني إجراء ترتيبات السفر اخلاصة 

رة يُ الفنادق، ترتيبات السفر والتأشريات وحجوزات  أوىف عن ملزيد من املعلومات و  .املوقع اإللكرتوين للبلد املضيفرجى ز
  .WRChotels@gmc-egypt.com عرب الربيد اإللكرتوين رجى االتصال، يُ إلقامة يف الفنادقواالستفسارات املتعلقة 

  إىل مصر:الدخول للسفر شرية 
احلصول ويتعذر . wrcvisa@tra.gov.eg الربيد اإللكرتوين توجيه مجيع االستفسارات ذات الصلة إىل ينبغي  ○

  على التأشريات من خالل أمانة االحتاد.
لرسالة اإللكرتونية الصادرة عن االحتاد كتأكيد رمسي  وجيب أن يكون  ○ طلب احلصول على التأشرية مشفوعًا 

صرية قبل السفر إىل السلطات امل للتسجيل. ويُدعى املشاركون إىل احلرص على تقدمي طلبات احلصول على التأشرية
  أسبوعاً.ثين عشر  السفرإىل مصر بستة أسابيع على األقل، ويفضل أن يكون ذلك قبل 

  

  متجر منشورات االحتاد
لتذكارية. اجمموعة من أحدث هدا االحتاد احلدث متجر للمنشورات يف املوقع حيتوي على منشورات لالحتاد و هذا تاح خالل سيُ 

  املوقع الدقيق يف مرحلة الحقة. وسُيعلن عن
ئق وجمموعة النصوص األساسية ،مكتبللجملدات  4ؤلفة من املجمموعة لوائح الراديو  املتاحةمنشورات االحتاد وستشمل   والو

واحلولية ، الصادرة عن االحتاد SMS4DC (5.1)نسخ لنظام إدارة الطيف من أجل البلدان النامية ، وأحدث اخلتامية لألحداث السابقة
  وغريها الكثري. اإلحصائية لالحتاد

لتسلمها من متجر منشورات االحتاد أثناء  sales@itu.intوان التايل: سبتمرب إىل العن 5رجى إرسال أي طلبات مسبقة حمددة قبل ويُ 
. وخبالف ذلك، ستستفيد الطلبات املقدمة 2019/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019لعام الراديوية انعقاد مجعية االتصاالت 

  صوص أي منشورات غري متيسرة هناك، من الشحن اجملاين من جنيف إىل العنوان الذي ختتارونه.متجر املنشورات يف املوقع خب  يف
 www.itu.int/publicationsرجى االطالع على املوقع التايل: وملزيد من املعلومات حول أي منشور من منشورات االحتاد، يُ 

  .sales@itu.intاالتصال من خالل العنوان  أو
  

 العملة واألعمال املصرفية

. MasterCard/Accessو American Expressو Visa. وميكن استعمال بطاقات االئتمان (EGP)العملة الرمسية ملصر هي اجلنيه املصري 
ا من األحد إىل اخلميس من الساعة وتفتح امل مساءاً. وميكن االطالع على أسعار صرف العمالت  02:00صباحاً إىل الساعة  08:30صارف أبوا

ه  يف   .http://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/ExchangeRatesListing.aspx: مصر على الرابط أد
 العودة إىل أعلى

ا   مرافق وسائط اإلعالم واالتصاالت وخدما
  2019ار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام بع مركز أخب

  

https://wrc19egypt.eg/
mailto:WRChotels@gmc-egypt.com
mailto:wrcvisa@tra.gov.eg
mailto:sales@itu.int
https://staging.itu.int/publications
mailto:sales@itu.int
http://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/ExchangeRatesListing.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-PracticalInfo.aspx#TOP
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  إمكانية النفاذ
  بغية متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة التامة يف املؤمتر، يلتزم االحتاد بتوفري وسائل راحة معقولة.
� وخدمات إمكانية املؤمتر  النفاذ املتيسرة يف وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الدخول إىل مكان املؤمتر عموماً. وسُيعلن عن خصائ

لألشخاص  يف االجتماعات الرئيسية وإشارات وممرات خمصصة للحوار املوقع اإللكرتوين الرمسي للمؤمتر وستشمل العرض النصي يف
التصال مباش  ةً ر ذوي اإلعاقة وغري ذلك. وميكن تقدمي أي طلبات إضافية لتوفري خدمات إمكانية النفاذ أثناء عملية التسجيل أو 

  توفر املوارد.رهناً باليت تقدم يف املوقع وستكون تلبية الطلبات اإلضافية  .itu-r.registrations@itu.int من خالل العنوان التايل
  

  األحداث االجتماعية
ن  إىلالدول األعضاء وغريها من املشاركني يف املؤمتر الذين ينوون استضافة أحداث اجتماعية أثناء املؤمتر ُتدعى   خدمةاإلحاطة 

املؤمتر  ملشاركني يفا مجيعحاطة إلاجلدول الزمين  هذا ويُعد اجلدول الزمين هلذه األحداث. ومراقبة دارةقوم تالربوتوكول لدى االحتاد 
حتمال أي  ت أو أشخاص خيططون لتنظيم أو  يف التوقيت.تداخالت الذين ينوون تنظيم أحداث اجتماعية علماً  حداث أي كيا

ريخ  الربوتوكول لدى االحتاد قبل استكمال الرتتيبات النهائية خبصوص خدمةاالتصال والتنسيق مع أوًال  عليهم اجتماعية جيب
  املقرتح.وموعد احلدث االجتماعي 

 ديلة.االحتاد املساعدة قدر اإلمكان يف اقرتاح أوقات وتواريخ ب لدى ربوتوكولال، ستقدم خدمة التوقيتيف  تداخلوجود  ويف حال
  .تاحةاملواعيد امل زمنية ممكنة بناًء على مواعيدلتحديد التداخل واقرتاح  إالاالحتاد  لدى ربوتوكولالتتدخل خدمة ولن 

موعد   يف WRC-19 ؤمترللم وقع اإللكرتويناملنشر األحداث االجتماعية على وستُ  .توزَّعن الدعوات مل تعد يضاً أ أخذ العلم رجىيُ و 
دمة تبادل خب النفاذ إىل اجلدول الزمين هلذه األحداث عرب اإلنرتنت حمميو  .اجلمعية أو املؤمتريتجاوز أسبوع واحد قبل افتتاح   ال

 االجتماع أمني وسيعلناليومي على شاشات يف مكان انعقاد املؤمتر، اجلدول الزمين عرض . وسيُ (TIES)لالحتاد  معلومات االتصاالت
  اليوم. ذلك عقد مسبقاً عن األحداث االجتماعية يفالذي سيُ 

  .protocol@itu.int عرب الربيد اإللكرتوينرجى االتصال ألحداث االجتماعية خالل املؤمتر، يُ لالستفسارات املتعلقة و 
  

  اخلدمة الطبية
  ستتاح املعلومات قريباً 

  

  مساحة العرض
ملسجلني للمشاركة ا املهتمني وألعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املهتمة للدول األعضاء يف االحتاد مساحة عرضمت توفري 

أكتوبر   28  الفرتة من  املقرر عقده يف شرم الشيخ، مصر، يف (WRC-19) 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   يف
  .2019نوفمرب  22إىل 

 .(SHICC - Sharm ICC)للمؤمترات  شرم الشيخ الدويلمبركز  مبىنيف  مساحة العرض وستوجد
لسيدةللعرضمساحة وحلجز    grace.petrin@itu.intرتين، الربيد اإللكرتوين: يغريس ب ، يُرجى االتصال 

mailto:itu-r.registrations@itu.int
mailto:%20protocol@itu.int
mailto:grace.petrin@itu.int
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لبلد املضيفر وملزيد من املعلومات، يُرجى ز •     :ة املوقع اإللكرتوين ملكان املؤمتر 
https://wrc19egypt.eg/index.php/venue/   

التفصيلية خبصوص تشكيلة املعرض واألسعار وغريها من املتطلبات احملددة، يُرجى وللحصول على املعلومات  •
  االتصال كالتايل:

   رئيس إدارة املبيعات -حممد منتصر 
    201143444342+اهلاتف:   
   mohamed.montaser@gcm-egypt.comالربيد اإللكرتوين:   

   مديرة التسويق -دين قطري 
    201017070090+اهلاتف:   
    nadine.kotry@gcm-egypt.com الربيد اإللكرتوين:  

  

  تعليمات الشحن واالسترياد
رسال أي معدات أو مواد للجناح اخلاص بك ستعمال خدمة سوف إذا كنت ستقوم   DHL حتتاج إىل إفراج مجركي، يُوصى 

وملزيد من التفاصيل، (لالتصاالت الداخلية).  16345(لالتصاالت اخلارجية)، و 00 432 259 202+وكالة شحن، اهلاتف  - مصر
  يُرجى االتصال:

  1011130983-20+: احملمول، اهلاتف 163455-2-20+اهلاتف:  السيد مالك القاضي،
  malek.ahmed@dhl.comالربيد اإللكرتوين: 

  

  استفسارات أخرى
لسفر إىل شرم الشيخ، مصر (الطقس،  وقع املرة رجى ز يُ )، وما إىل ذلك، العملة، اللقاحاتلالستفسارات األخرى املتعلقة 

  /https://wrc19egypt.eg/index.php/information .لبلد املضيفإللكرتوين لا
  

__––––––––– 

https://wrc19egypt.eg/index.php/venue/
mailto:mohamed.montaser@gcm-egypt.com
mailto:nadine.kotry@gcm-egypt.com
mailto:malek.ahmed@dhl.com
https://wrc19egypt.eg/index.php/information/

