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عن الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي  2022 سبتمبر 27 المؤرخة /263CA أُعلن في الرسالة اإلدارية المعممة
 . 2023 أبريل 6مارس إلى  27 من المزمع عقدها في جنيف في الفترة 2023 (CPM-23) لالتصاالت الراديوية لعام

القسم وكما التحضيري للمؤتمر  4 هو وارد في  إدارة االجتماع  ُعقد اجتماع فريق  المعممة،  الرسالة  في جنيف   (CPM-23) من 
مشروع تقرير االجتماع التحضيري المقدم إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت    تجميع نصوصمن أجل    2022 نوفمبر 10و 9  يوَمي

 والقرارات المتخذة في الدورة األولى لالجتماع التحضيري.  ITU-R 2-8 ، وذلك طبقاً للقرار2023 الراديوية لعام

اال تقرير  للمؤتمر  ويتاح حالياً مشروع  التحضيري  العالمي  جتماع  المؤتمر  إلى  تقديمه  الراديويةالمزمع   2023لعام    لالتصاالت 
 23CPM-2/1 الوثيقةفي    ، الصفحة اإللكترونية الخاصة بتقديم المساهمات إلى االجتماع التحضيري للمؤتمراإلنكليزية في   باللغة

األخرى   en-C-CPM23.2-www.itu.int/md/R19/0001 العنوان: في الرسمية  باللغات  الوثيقة  هذه  طبعات  وسُتنشر 
 . (CPM23-2) للمؤتمر  ع�ى األقل من موعد انعقاد الدورة الثانية لالجتماع التحضيري  شهرينلالتحاد في أسرع وقت ممكن وقبل  

لعام التحضيري  لالجتماع  الثانية  الدورة  عمل  أساس  للمؤتمر  التحضيري  االجتماع  تقرير  مشروع  وسُيستخدم   2023 ويمثل 
 إلعداد المساهمات. كوثيقة مرجعية

للمؤتمر التحضيري  لالجتماع  الثانية  الدورة  إلى  أقرب وقت ممكن  المساهمات في  بتقديم  المتعلقة   (CPM23-2) والتفاصيل 
في المعممة  5 القسم مقدمة  اإلدارية  الرسالة  إضافةً   63CA/2 من  النهائية  التواريخ  فيها  الواردة   المحدد  المتطلبات  إلى 

بشأن تنسيق المساهمات والحد من طولها. ولهذا الغرض، يمكن أن تستند المساهمات إلى هيكل مشروع   R-ITU 1-8 القرار في
  ولتسهيل   تتضمن األجزاء من مشروع تقرير االجتماع التحضيري التي ال ُيقترح تعديلها. التقرير التحضيري للمؤتمر، وينبغي أال

(ا الجزء  هذا اختيار  للمؤتمر  التحضيري  االجتماع  تقرير  مشروع  من  الصلة  ذات   لوثائق الصحيح  نموذج  الفي    ألجزاء) 
األداة الخاصة بواجهة المقترحات المقدمة ، يقوم المكتب بوضع اللمسات األخيرة ع�ى نسخة تجريبية من  CPM23-2 االجتماع

من أجل الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر. وستتوفر معلومات إضافية بشأن هذه األداة في أقرب   (CPI) اتالمؤتمر إلى 
 الصفحة اإللكترونية الخاصة باالجتماع التحضيري للمؤتمر.  وقت ممكن في

 (BR) الراديوية  االتصاالت مكتب
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لدى إعداد ذي الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية    النموذجاستخدام  إلى ذلك، تُحث الدول األعضاء وأعضاء القطاع ع�ى    وإضافةً 
والتي  المعدة لهذا الغرض  المبادئ التوجيهيةومراعاة  CPM)23-(2إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر مساهماتهم 

 العنوان التالي: في مباشرةً أو  الصفحة اإللكترونية لالجتماع التحضيري للمؤتمريمكن االطالع عليها في 

www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0a/0a/R0A0A00000D0001PDFE.pdf 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش 
 المدير
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