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يسر مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد أن يدعو إدارتكم أو منظمتكم من خالل هذه الرسالة اإلدارية المعممة، إلى 

إلى  21من المزمع عقده في الفترة   (ISRMM)  ن للمراقبة الراديوية للفضاء ي االجتماع الدولي الثاني والعشر حضور  

إلى استمرار الظروف االستثنائية    .2021سبتمبر    23   الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والشواغل العالمية  ونظراً 

(COVID-19) ،  بشكل افتراضي بالكامل )مشاركة عن ب عد فقط(.  االجتماع عقد  ي  س 

والهيئات  الفضائية  المراقبة  ومحطات  السواتل  صناعة  أوساط  من  معروفين  خبراء  بمشاركة  االجتماع  وسي عقد 

ظيمية ووكاالت الفضاء وأصحاب المصلحة، سيعرضون ويناقشون أحدث التكنولوجيات في مجال مراقبة الفضاء، التن

  وتحديد الموقع الجغرافي، وتخفيف التداخل، والسياسات واللوائح، والتجارب الحديثة في هذا المجال المثير.

 : وسيتم تنظيم االجتماع في مجموعتين من الجلسات، على النحو التالي 

 الجلسات الخاصة بدوائر الصناعة  - 2021سبتمبر  22و 21

   مفتوحة للدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 ينفريق الخبراء التنظيمي -  2021سبتمبر  23

   مندوبون من الدول األعضاء في االتحاد(قتصر على المنظمين فقط )ت

التفصيلي   البرنامج  اإلنترنت، وسيتم وسيتاح  االجتماع عبر  بالمشاركة في  المتعلقة  والمعلومات  المتحدثين  وقائمة 

   ستمرار في الموقع اإللكتروني للحدث.تحديثها با 

 ال تترددوا في حفظ هذه التواريخ في قائمة مواعيدكم والتسجيل مقدماً.

 ISRMM-www.itu.int/go/22nd الموقع اإللكتروني للحدث:

 اللغات

 ستجري العروض والمناقشات باللغة اإلنكليزية فقط. 

 (BR) الراديوية  االتصاالت مكتب

 

 الرسالة اإلدارية المعممة

257CA/ 

 1202يونيو  1

 

 

 وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  الدولي لالتصاالت  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد
 الراديوية والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد( )ود عي أيضاً لحضور الحدث: المنتسبون إلى قطاع االتصاالت 

 

 

 (ISRMM)للمراقبة الراديوية للفضاء  الثاني والعشروناالجتماع الدولي    :الموضوع

 2021سبتمبر   23-21حدث عبر اإلنترنت:   
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 التسجيل

   .2021سبتمبر  12يلزم التسجيل قبل 

وينبغي التسجيل لهذه األحداث عبر اإلنترنت حصرياً من خالل نموذجين منفصلين عبر اإلنترنت، أي نموذج لكل  

   مجموعة من الجلسات. 

قطاع   وأعضاء  األكاديمية  والهيئات  االتحاد  في  األعضاء  الدول  على  تقتصر  االجتماع  في  المشاركة  أن  إلى  ونظراً 

ذات الصلة بالتسجيل في أحداث    (DFP)فإن موافقة جهات االتصال المعينة االتصاالت الراديوية والمنتسبين إليه،  

بجهات االتصال المعينة فيما يتعلق بالتسجيل  قائمة    القطاع ستكون مطلوبة من أجل التسجيل في األحداث. وترد 

 . R/information/events-www.itu.int/en/ITUفي أحداث القطاع، ومعلومات تفصيلية بشأن التسجيل في:  

 . R.Registrations@itu.int-ITU  رسالة إلى يرجى توجيه    ولالستفسار بشأن التسجيل لحضور هذا الحدث، 

 الِمنح

 . فلن ت منح أي ِمنحكون حدثاً افتراضياً بالكامل يس (ISRMM)االجتماع الدولي للمراقبة الراديوية للفضاء نظراً إلى أن 

للفضاء،  وللحصول على مزيد من   الراديوية  للمراقبة  والعشرين  الثاني  الدولي  االجتماع  هذا  بشأن  المعلومات 

بالسيد  الفضائية، من  ، مهندس  Jorge Ciccorossi يمكن االتصال  الخدمات  دائرة  الراديوية،  أول في االتصاالت 

 . isrmm2020@itu.int خالل العنوان 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

 ماريو مانيفيتش 

 المدير

 : التوزيع

 في االتحاد  إدارات الدول األعضاء  -

 أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  -

 :وُدعيت أيضاً الجهات التالية لحضور الحدث 

 قطاع االتصاالت الراديوية المنتسبون إلى  -

 الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد  -
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