
  
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E-mail: itumail@itu.int • www.itu.int • 

 طيبة وبعد، تحية

 مقدمة

أعمال  بجدول، 810 قراره بموجب، المجلس( 2015 لالتصاالت الراديوية )جنيف، المؤتمر العالميأوصى 
 .2023 لالتصاالت الراديوية لعام العالمي للمؤتمرأولي 

 (CPM) للمؤتمر تحضيرييقوم بها اجتماع  تحضيريةإجراء دراسات  *ITU-R 2-7وفقاً للقرار  المقررومن 
ر عقد لالتصاالت الراديوية. وقد تقر عالميين مؤتمريندورتين أثناء الفترة الفاصلة بين  ينعقد عادةً في

، الذي يليه والمؤتمر 2023 مي لالتصاالت الراديوية لعامالعال للمؤتمرالدورة األولى لالجتماع التحضيري 
 .مباشرة 2019 لعام العالمي المؤتمربعد 

بغرض التنظيم والتنسيق بشأن إجراء  (CPM23-1) للمؤتمروستنعقد الدورة األولى لالجتماع التحضيري 
والمؤتمر الذي يليه، استناداً إلى  2023 لالتصاالت الراديوية لعام العالمي للمؤتمرالدراسات التحضيرية 

الدورة الثانية لالجتماع التحضيري  . أما2019 لعام المؤتمر العالميبنود جدول األعمال التي يقترحها 
 لعالميا المؤتمرالذي سيقدم إلى  تقرير االجتماع التحضيري، فسوف تضطلع بإعداد (CPM23-2)للمؤتمر 

 .2023 لعام

هذه  في المشاركةإلى  ، بصورة خاصة،دراسات االتصاالت الراديوية ونواب رؤسائها لجانويُدعى رؤساء 
في تنظيم األعمال التحضيرية  المساعدةبهدف  (CPM-23)للمؤتمر الدورة األولى لالجتماع التحضيري 

 الدراسات. لجانإطار  القيام بها في المزمعللمؤتمر 

                                                           
وقد  RA)-91( 9201ي جدول أعمال جمعية االتصاالت الراديوية لعام مدرج ف R-ITU 2-7أن القرار  يرجى مالحظة *

 .(CPM-23)يخضع للتنقيح قبل الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر 

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 

 

 المعممةالرسالة اإلدارية 
CA/247 

 2019 مايو 3

 
 

 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى و الدولي لالتصاالت االتحادإلى إدارات الدول األعضاء في 

 
 

-26 ،شرم الشيخ )مصر(، CPM23-1)الدورة األولى لالجتماع التحضيري  :الموضوع

، المزمع (WRC-23) 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام للمؤتمر (2019 نوفمبر 25

التصاالت ل العالمي للمؤتمرعقدها بغرض التنظيم والتنسيق بشأن الدراسات التحضيرية 

 والمؤتمر الذي يليه 2023 لعام الراديوية
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 موعد االجتماع ومكان انعقاده

 (CPM-23) 2023 لالتصاالت الراديوية لعام العالميللمؤتمر الدورة األولى لالجتماع التحضيري  ستُعقد
 مباشرةً  (SHICC)ات للمؤتمرمركز شرم الشيخ الدولي في  2019 نوفمبر 26و 25 يومي شرم الشيخ )مصر( في

، 08:00 . ويبدأ التسجيل في الساعةنفس المكانفي  2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامبعد انعقاد 
 األول. من اليوم 09:30 ويُفتتح االجتماع في الساعة

 برنامج االجتماع

 الملحق(. يرد برنامج االجتماع في مشروع جدول األعمال )انظر

 المساهمات

ذلك  في ، بما(CPM-23) للمؤتمريرجى تقديم مساهمات بشأن أعمال الدورة األولى لالجتماع التحضيري 
بريد بالتحضيرية. ويستحسن أن يقدم المشاركون مساهماتهم الدراسات المقترحات بشأن تنظيم إجراء 

 التالي: اإللكتروني إلى العنوان

rcpm@itu.int 

موقع الوتُنشر في  R-ITU 2و R-ITU 1وسوف تعالج المساهمات وفقاً لألحكام المنصوص عليها في القرارين 
 :CPM)-(23 2023 لالتصاالت الراديوية لعام العالميللمؤتمر لدورة األولى لالجتماع التحضيري اإللكتروني ل

http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm/en 

سيتاح للمندوبين و )أي لن توزع نسخ ورقية من الوثائق(. سيدار االجتماع بدون استخدام الورقو
 ية الالسلكية في قاعات االجتماع.استخدام الشبكة المحل

 عند افتتاح االجتماع. وحرصاً على إتاحة الوثائق عند افتتاح فقط الموقع اإللكتروني فيستتاح المساهمات و
بالتوقيت العالمي  16:00 في موعد أقصاه الساعةاالجتماع، ترجو األمانة أن تصلها جميع المساهمات 

 .9201 نوفمبر 22 من يوم الجمعة (UTC) المنسق

 المشاركة عن بُعد

لمتابعة أعمال الجلسات العامة لقطاع االتصاالت الراديوية عن بُعد، يمكن للمشاركين االستفادة من خدمة 
 .CPM23)-(1 تحضيريال لالجتماع األولىلدورة ل الموقع اإللكترونيالبث الشبكي التي يتيحها االتحاد في 
اب في خدمة حسيلزم  االجتماع الستخدام خدمة البث الشبكي، ولكن وال يتعين على المشاركين التسجيل في

 .الشبكي البث للنفاذ إلىالتي يتيحها االتحاد  (TIES)تبادل معلومات االتصاالت 

 التسجيل/التأشيرة

 الخطعلى  وسيجري (CPM23-1)الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر في  إلزامي المسبقالتسجيل 
، سيستخدم مكتب االتصاالت الراديوية منصة إلكترونية (CPM23-1) المذكورة ةوفيما يتعلق بالدور .حصراً 

سجيل استمارة تهذه المنصة، يتعين على المشاركين أن يستكملوا أوالً  الحدث. وفي جديدة للتسجيل في
 (DFP) متاحة في الموقع االلكتروني وتقديمها بغرض إقرارها/الموافقة عليها إلى جهة االتصال المعينة

ت الوق لمحددة ألغراض التسجيل في أحداث قطاع االتصاالت الراديوية. وستتوفر فياالخاصة بهم و
 .الموقع اإللكتروني للدورة األولى لالجتماعالمناسب معلومات إضافية عن التسجيل في 

لسفر إلى مصر بواسطة أمانة االتحاد. وسترد معلومات أنه ال يمكن الحصول على تأشيرة ل ويرجى مالحظة
مكن اإللكتروني للبلد المضيف الذي يبشأن متطلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر في الموقع 

 .(CPM23-1)جتماع التحضيري للمؤتمر ع اإللكتروني للدورة األولى لالالدخول إليه من خالل الموق
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 ملحـقال

 الدورة األولى لالجتماع التحضيري مشروع جدول أعمال
 (CPM23-1) 2023العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  للمؤتمر

 التنظيم إلعداد دراسات تحضيرية للمؤتمر
 (2019نوفمبر  25-26، )مصر( شرم الشيخ)

 مالحظات افتتاحية 1

 على جدول األعمال الموافقة 2

 2023 لالتصاالت الراديوية لعام العالميللمؤتمر لتقرير االجتماع التحضيري  المقترحالهيكل  3

ية لالتصاالت الراديو المؤتمر العالميوفقاً لبنود جدول أعمال  تحضيريةالتنظيم إلعداد دراسات  4
 2023 لعام

 الالحق لالتصاالت الراديوية العالمي للمؤتمر تحضيريةالتنظيم إلعداد دراسات  5

 (CPM-23) للمؤتمرللدورة الثانية لالجتماع التحضيري األعمال التحضيرية  6

 ما يستجد من أعمال 7

 (CPM-23) للمؤتمرالجتماع التحضيري ارئيس 


