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 مقدمة 1

، قرر المؤتمر تفعيل WRC)-19( 1920 لعام الصادر عن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 118 للقراروفقاً  1.1
 .(CPM)االجتماع التحضيري للمؤتمر 

مل ع�ى المبادئ التي تحكم ع R 2-ITU-8قرار الفي  RA)-19( 1920وقد وافقت جمعية االتصاالت الراديوية لعام  2.1
 االجتماع ونطاقه وطرائق عمله.

ع�ى نتائج الدورة األولى لالجتماع التحضيري  9201 ديسمبر 19المؤرخة  /251CA المعممة اإلدارية الرسالة وتحتوي 3.1
 CA/251 المعممة اإلدارية للرسالة 1). وتورد اإلضافة 2019 نوفمبر 25-26، شرم الشيخ، CPM23-1( 2023 لعام للمؤتمر

معلومات أخرى، وتحديداً  2022 مايو 16المؤرخة  CA/251 المعممة اإلدارية للرسالة 2واإلضافة  2020 سبتمبر 17المؤرخة 
بشأن تواريخ انتهاء األفرقة المسؤولة للجان الدراسات من العمل المنوط بها، وبشأن بنية نصوص المساهمات وإعدادها ألغراض 

 .(WRC-23) 2023لعام  المزمع رفعه إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية (CPM)مشروع تقرير االجتماع التحضيري 

 جتماع ومكان انعقادهتاريخ اال 2

، وداخل (CICG) في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CPM23-2) 2023تُعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر لعام 
 الجتماعل الثانيةلدورة . وستبدأ الجلسة العامة االفتتاحية ل2023 إبريل 6إلى  مارس 27ر االتحاد، في الفترة من مق

 في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات. 09:30الساعة  فيمارس  27 اإلثنين يوم (CPM23-2) التحضيري

 برنامج االجتماع 3

 يرد مشروع جدول األعمال الذي يحتوي ع�ى برنامج االجتماع في الملحق بهذه الرسالة المعممة. 

 (WRC-23) 2023لعام  إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديويةوسوف يجري إعداد تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر المزمع رفعه 
بالرسالة اإلدارية  10(انظر الملحق  (CPM23-1)الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر  أقرتهوفقاً للمخطط العام الذي 

الوارد في قرار  2023 لعام وية)، مع اإلشارة الواجبة إلى جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديCA/251المعممة 
 ).2020 (دورة المجلس لعام 1399 المجلس

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 اإلدارية المعممةالرسالة 
263CA/ 

 2022 مبرسبت 27

 
 

  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد
 
 

 2320لالتصاالت الراديوية لعام الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي  :الموضوع
) CPM)، المزمع عقدها بغرض إعداد تقرير االجتماع التحضيري (2320 إبريل 6 - مارس 72(جنيف، 

)، وتنظيم الدراسات التحضيرية للمؤتمر WCR-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 الذي يليه
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إلى المؤتمر العالمي  تقديمهالمزمع  للمؤتمر إعداد مشروع التقرير الشامل لالجتماع التحضيري 4
 2023لالتصاالت الراديوية لعام 

 ،(CPM23-1) المتخذة في الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر القراراتوبناًء ع�ى  ITU-R 2-8وفقاً للقرار  1.4
المزمع  (CPM) فسوف يضطلع فريق اإلدارة المعني باالجتماع بإعداد مشروع التقرير الشامل لالجتماع التحضيري

ً إلى مدخالت (WRC-23) 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام المؤتمرإلى  تقديمه األفرقة المسؤولة التابعة ، استنادا
 .2022 نوفمبر 10و 9 يوميإطار اجتماع من المقرر عقده  للجان الدراسات، في

األساس ألعمال  (WRC-23) 2023لعام  مشروع التقرير المقّدم إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية وسيشكل 2.4
الخاصة  الصفحة اإللكترونية في. وسوف يتاح التقرير باللغة اإلنكليزية (CPM-23)الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر 

، بعد اجتماع فريق اإلدارة، وسوف ينشر باللغات األخرى لالتحاد في أقرب CPM23-2/1باالجتماع التحضيري للمؤتمر في الوثيقة 
 .شهرينبما ال يقل عن  (CPM23-2)قبل بدء االجتماع التحضيري للمؤتمر ووقت ممكن 

 المساهمات 5

 بالبريد اإللكترو�ي إلى: CPM-23 يُرجى من المشاركين إرسال مساهماتهم في أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر 1.5

cpm23-2@itu.int 
ترد ومقرري الفصول. و  ونوابه (CPM-23) 2023لعام  وينبغي كذلك إرسال نسخة إلى رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر

 الجتماع التحضيري:ل الموقع اإللكترو�يفي  بجهات االتصال الصلة العناوين ذات

 http://www.itu.int/go/ITU-R/CPM  

 أدناه). 6 (انظر أيضاً الفقرة ITU-R 2-8و ITU-R 1-8سوف تُعالج المساهمات وفقاً لألحكام الواردة في القرارين و  2.5

 عمل بالمواعيد النهائية التالية:، يُ ITU-R 1-8ووفقاً للقرار  3.5

أي في موعد أقصاه  ،ع�ى األقل (1) واحد بشهر CPM23-2 قبل بدء االجتماع ينبغي أن يتلقى المكتب المساهمات 1.3.5
التي ترد إلى المكتب بعد هذا التاريخ، فلن يكون ثمة التزام بتوفيرها يوم االفتتاح  إلى المساهمات. أما بالنسبة 2023 فبراير 27

 التحاد.لبجميع اللغات الست 

بالتوقيت  16:00الساعة يوماً تقويمياً قبل بدء االجتماع ( 14الموعد النهائي لتسلم المكتب للمساهمات هو  2.3.5
. ولن تُقبل أي مساهمات يتسلمها بالتوقيت العالمي المنسق 16:00الساعة  2320 مارس 13يوم أي العالمي المنسق)، 

 المساهمات التي ال يجري توفيرها للمشاركين في بداية االجتماع. المكتب بعد الموعد الذي سلف بيانه. ولن ُينظر في

عشر صفحات  الطول (أقل منأنه ينبغي أن تكون المساهمات محدودة من حيث ع�ى  ITU-R 1-8ينص القرار و  4.5
ينبغي  أمكن) وأن يجري إعدادها باستعمال برمجية نظامية لمعالجة النصوص، دون استعمال أي وسيلة للتنسيق الذاتي؛ كما لو

 بيان التعديالت المدخلة في نص موجود باستعمال عالمات المراجعة (أي باستعمال "تعقب التغييرات").

إلعداد  المبادئ التوجيهيةالتي أعدها قطاع االتصاالت الراديوية والوثائق  نماذج عمالينبغي استوفضالً عن ذلك،  5.5
 الوقت المناسب ع�ى في . وستكون متاحة(CPM23-2) إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر المقدمة المساهمات

 .(CPM) الخاص باالجتماع التحضيري للمؤتمر الموقع اإللكترو�ي

 (CPM23-2)توفير الوثائق أثناء الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر  6

 .الخاص بالحدث اإللكترو�ي الموقعفي "كما وردت" بلغتها األصلية في غضون يوم عمل واحد  المساهماتستنشر 

مة في العنوان التالي: الرسميةوستنشر النسخ   للمساهمات وأي وثائق أخرى مقد�

 https://www.itu.int/md/R19-CPM23.2-C/en  

بدون استخدام  (CPM23-2)  التحضيري لالجتماع الثانيةالدورة ، سيجري اجتماع )2018، دبي(المراَجع في  167فقاً للقرار وو
لالجتماع  الثانيةالدورة  للنفاذ إلى وثائق (TIES)خدمة تبادل معلومات االتصاالت حساب في  إنشاءيلزم . و الورق نهائياً 

 .(CPM23-2) التحضيري
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 المتطلبات الخاصة بالتأشيرة/اإلقامة/التسجيل 7

لتسجيل  (DFP) التسجيل إلزامي للمشاركة في هذا الحدث ويجري ع�ى الخط حصراً عن طريق جهات االتصال المعينة
ويتعين ع�ى المشاركين أن يستكملوا أوالً استمارة تسجيل متاحة ع�ى الخط أحداث قطاع االتصاالت الراديوية.  المشاركين في

. ويلزم أن يكون للمشاركين حساب لدى االتحاد وتقديم طلب التسجيل الخاص بهم لكي توافق عليه جهة االتصال المعنية
 لهذا الغرض. 

التسجيل لحضور الحدث، يرجى أن تراعى ع�ى النحو الواجب المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية الحالية، الموضحة وعند 
 .)19-(كوفيد الموقع اإللكترو�ي المجا�ي لالتحاد بشأن جائحة فيروس كورونا في

 ما إذا كانوا يعتزمون حضور االجتماع شخصياً أو عن بُعداإلشارة إلى و التسجيل في وقت مبكرى ويشج�ع المشاركون بشدة ع�
حد�ث بانتظام قبل اتخاذ الترتيبات الخاصة بالسفر، االطالع ع�ى معلومات السالمة واألمن التي تُ  ون كذلك ع�ىويشج�ع

 اختاروا حضور الحدث شخصياً. ما إذا

) إلى (TIES) قائمة جهات االتصال المعينة لقطاع االتصاالت الراديوية (محمية بحقوق النفاذ إلى الخدمةويمكن االطالع ع�ى 
الفنادق  التأشيرة واإلقامة فيوالمتطلبات الخاصة بلتسجيل في الحدث الجديد لنظام هذا الجانب معلومات تفصيلية عن 

 ذلك في الموقع التالي: وغير
http://www.itu.int/ar/ITU-R/information/events 

 التوصيل بجلسات االجتماع للمشاركة عن بُعد 8

 (CPM23-2) التحضيري لالجتماع الثانيةلدورة ا ُتعقد، س2022لعام  لالتحاد ما لم يتقرر خالف ذلك في مؤتمر المندوبين المفوضين
 عد.مع إمكانية المشاركة عن بُ  بالحضور الشخصي

 عد ع�ى المشاركين المسجلين فقط.ستقتصر المشاركة عن بُ و 

 الشبكيخدمة البث  9

واجتماعات أفرقة العمل بجميع  (CPM23-2) التحضيري لالجتماع الثانيةلدورة سيتاح بث صوتي عبر اإلنترنت للجلسات العامة ل
والمشاركون . الصفحة اإللكترونية الخاصة باالجتماع التحضيري للمؤتمراللغات الرسمية الست لالتحاد ويمكن النفاذ إليه من 

حساب في خدمة تبادل معلومات يلزم ، ومع ذلك، ماع الستخدام مرفق البث الشبكيليسوا بحاجة إلى التسجيل في االجت
 .البث الشبكي للنفاذ إلى (TIES) االتصاالت

 COVID-19 المتعلقة بجائحةالتحول إلى اجتماع افتراضي إذا تدهورت الظروف الصحية  10

، سيقوم منظمو االجتماع بإبالغ جميع المشاركين بإمكانية تحويل COVID-19 المتعلقة بجائحةإذا ساءت الظروف الصحية 
 الوقت المناسب عن طريق إضافة إلى هذه الرسالة اإلدارية المعممة. االجتماع إلى اجتماع افتراضي في

تتعلق بالدورة الثانية لالجتماع ومسؤول االتصال في مكتب االتصاالت الراديوية لالستفسار عن أي مسائل عامة 
 ).philippe.aubineau@itu.intأو بالبريد اإللكترو�ي:  41+ 22 730 5992: الهاتفالسيد فيليب أوبينو ( هو CPM)23-(2 التحضيري

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش
 المدير

  2023لعام  مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية الملحق:
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 الملحق

 مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لالجتماع التحضيري
 (CPM23-2) 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 للمؤتمر لتقديمه إلىإعداد تقرير االجتماع التحضيري 
 2023 (WRC-23)المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 )2023 أبريل 6مارس إلى  27(جنيف، 

 مالحظات افتتاحية 1

 اعتماد جدول األعمال 2

 وتحديد موعدها وطرائق عملها (CPM-23)هيكل الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر  3

 إنشاء فرق العمل 4

 إسناد الوثائق 5

 2023إعداد تقرير االجتماع التحضيري لتقديمه إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  6

 ما يستجد من أعمال 7

 لي كوك-سينديالسيدة 
 2023للمؤتمر لعام  رئيسة االجتماع التحضيري
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