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 تحت رعایة السید الرئیس عبد الفتاح السیسي
 مصر تستضیف فعالیات المؤتمر الدولي لالتصاالت الرادیویة WRC بشرم الشیخ

 االتحاد الدولي لالتصاالت: انعقاد المؤتمر ألول مرة خارج مقر االتحاد بجنیف-
 3500 مشارك من 140 دولة حول العالم-
  حضور أكثر من 50 وزیر ونائب وزیر لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات-
 المؤتمر یناقش أكثر من 1000 ورقة عمل بحثیة متخصصة-

 شرم الشیخ: في 25 أكتوبر 2019
الحدث الشیخ شرم مدینة تستضیف الجمهوریة رئیس السیسي الفتاح عبد الرئیس السید رعایة تحت                
خالل وذلك لالتصاالت، الدولي لالتحاد التابع WRC الرادیویة لالتصاالت الدولي "المؤتمر الهام              العالمي
الدولي االتحاد مقر خارج عاما 20 منذ مرة ألول یعقد الذي "2019 نوفمبر 22 – اكتوبر 28 من                    الفترة
للمؤتمر الرسمي االفتتاح في السیسي الفتاح عبد الرئیس السید یشارك ان المتوقع ومن بجنیف،                لالتصاالت

 یوم 28 أكتوبر 2019.
 

اتصاالت وزیر ونائب وزیرًا 50 من و أكثر دولة، 140 من مشارك 3500 من أكثر المؤتمر في                  ویشارك
مجال في عاملة دولیة ومنظمة شركة 50 من أكثر مشاركة الى باإلضافة العالم، دول مختلف                 من

 االتصاالت حول العالم، ویناقش المؤتمر خالل جلساته ما ال یقل عن 1000 ورقة عمل.
 

قاعة داخل تفقدیة بجوالت قام قد المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت وزیر طلعت عمرو الدكتور/ وكان                هذا
كافة على للوقوف المؤتمر فعالیات تستضیف ان لها المقرر من والتى الشیخ بشرم الرئیسیة                المؤتمرات
االتصاالت لتنظیم القومي والجهاز المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت وزارة منها انتهت التي             االستعدادات
لكي الكبیر الدولي الحدث هذا الستضافة سیناء جنوب محافظة مع بالتعاون لالتصاالت المصریة               والشركة

 یخرج بصورة تلیق بمكانة مصر وریادتها االقلیمیة والدولیة في عالم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات.
 

الدولي لالتحاد تابع دولي مؤتمر هو WRC الرادیویة لالتصاالت العالمي المؤتمر أن بالذكر               الجدیر
باستعراض المؤتمر هذا في ال  مشاركة الحكومات تقوم حیث المتحدة. األمم منظمات أحد وهو               لالتصاالت
ترأس وسوف الرادیویة، الترددات طیف استخدام تحكم التي الدولیة المعاهدة وهي الرادیو، لوائح               ومراجعة

  مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضیفة.
 
 

 
 
 

أكتوبر، 25 – 21 من الرادیویة لالتصاالت العالمیة الجمعیة اجتماعات الشیخ شرم مدینة استضافت                كما
من المقبل الرادیویة لالتصاالت العالمي للمؤتمر األول التحضیري االجتماع أیضا تستضیف أن المقرر               ومن
الوثیق الرتباطهما االهمیة من الدرجة نفس على الكبیرین الحدثین هذین ویعد المقبل، نوفمبر 26 – 25                
الدولي لالتحاد التابعین الكبیرین الحدثین هذین لفعالیات الشیخ شرم مدینة استضافة وتأتي األول،               بالحدث

 لالتصاالت تحت رعایة السید رئیس الجمهوریة.
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