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 تحية طيبة وبعد، 

الموعد المخطط الدقيق لعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضيري أشير إلى أن  ،  CA/251  للرسالة اإلدارية المعممة   1في اإلضافة  

المؤتمر    (CPM23-2)مؤتمر  لل عقد  موعد  إلى  استناداً  تحديده  لعام  سيتم  الراديوية  لالتصاالت  ، (WRC-23)  2023العالمي 

 .(CICG)، وبناًء على تيسر مركز جنيف الدولي للمؤتمرات إرسائه بعد

الفترة من   في   2023العالمي لالتصاالت الراديوية لعام سُيعقد المؤتمر    (،C21/96  انظر الوثيقة )   للمجلس   623ووفقاً للمقرر  

إلى   20 يونيو    أُحيط و .  2023ديسمبر    15نوفمبر  في  ُعقدت  التي  المجلس  ألعضاء  االفتراضية  المشاورة  في  ،  2021علماً 

 2023نهاية مارس  محجوز حالياً ل بأن مركز جنيف الدولي للمؤتمرات   يتعلق بالدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر، فيما 

باستضافة   2023النصف األول من مايو  الحدث يمكن عقده خالل   وأن هذا  الدول األعضاء مهتمة  شريطة أن تكون إحدى 

 ، نظراً لعدم تيسر المركز في شهر مايو.الحدث 

حضيري للمؤتمر من أجل تحديد مكان بديل لعقد الدورة الثانية لالجتماع الت  عديدة  وعقب هذه المناقشات، أجريت مشاورات 

تأكيد حجز مركز جنيف الدولي ل  وصلنا إلى الموعد النهائي  وإذ . 2023استضافة هذا الحدث خالل النصف األول من مايو مكنه ي 

التزام  للمؤتمرات،   كيد وفي غياب  بديل،    أ المرحلة بشأن مكان  للمؤتمرات لعقد في هذه  تأكيد حجز مركز جنيف الدولي  تم 

 .أصالً   له  ، على النحو المخطط 2023أبريل   6مارس إلى   27في الفترة من  الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر  

كيد    القليلة المقبلة   األسابيع خالل    وإذا ما تم التحقق  عندئذ  مكن  فيما يتعلق بمكان بديل، فسيكون من الم من وجود التزام أ

لذلك. وفي جميع األحوال، سيتم تأكيد  إعادة النظر في المواعيد المخططة لعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر وفقاً  

 إرسالها قبل الحدث بستة أشهر على األقل.  ينبغي  المواعيد النهائية في رسالة الدعوة التي 

  

 (BR) الراديوية  االتصاالت مكتب
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 إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية 

 
 

ثةمعلومات   :الموضوع   إلى المؤتمرإعداد مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر المزمع تقديمه  بشأن    محدَّ

 WRC)-(23 2023العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
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وفي ضوء ما تقدم، وبهدف ضمان التحضير في الوقت المناسب للدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر، أود أن أقدم، بالنيابة 

 :فريق إدارة االجتماع التحضيري للمؤتمر، المعلومات التاليةعن 

  تقرير   لة إلى مقرري فصول األفرقة المسؤومن  مشاريع النصوص النهائية لالجتماع التحضيري للمؤتمر    ترديجب أن   -

مستشار إلى  و  للمؤتمر  التحضيري  منها إلى رئيس االجتماع   نسخة  مع إرسال،  المعنيين  االجتماع التحضيري للمؤتمر

كتوبر   21، في موعد أقصاه المعني باالجتماع التحضيري للمؤتمر  االتصاالت الراديوية مكتب مع أخذ المواعيد  ، 2022 أ

 الجتماعات األفرقة المسؤولة في االعتبار. المخططة

المخطط  - االجتماع  عقد  من  إدارة  فريق  للمؤتمر اجتماع  يومي    التحضيري  جنيف  لتوحيد    2022نوفمبر    10و   9في 

 . التحضيري للمؤتمر مشروع تقرير االجتماعشكل  ع نصوص االجتماع الواردة من األفرقة المسؤولة فيير امش

 قدير واالحترام.وتفضلوا بقبول فائق الت

 ماريو مانيفيتش 

 المدير
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