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 2012مارس  12جنيف،   

 
 DM-12/1009 املرجع:

 
 وأعضاء القطاعات إىل الدول األعضاء يف االحتاد

  (Richard Hill) ريتشارد هيل :لالستفسار
  5887 730 22 41+ افف:اهل
  5853 730 22 41+ فاكس:ال
  wcit@itu.int-cwg-sec :اإللكرتوينربيد ال

 

 لفريق العمل التابع للمجلس المعني بالتحضير للمؤتمر السابعاالجتماع  للمشاركة فيدعوة  املوضوع:
 2012أبريل  23-25 في هالمزمع عقد (CWG-WCIT12) 2012 لعام العالمي لالتصاالت الدولية

 سويسرا في جنيف،

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

الذي أنشئ مبوجبه فريق يعىن  1312 القرار 2009 اعتمد اجمللس يف دورفه لعام 2006) )أنطاليا، 146 عماًل بالقرار 1
موعد انعقاد  1317 القرار يف وقد حدد اجمللس .WCIT12)-(CWG 2012 لعامبالتحضري للمؤمتر العاملي لالفصاالت الدولية 

 ،يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة سيعقد هذا املؤمترو  .3513القرار يف  فعديلهماوجرى  وجدول أعمالهملؤمتر ا
مؤمتر املندوبني املفوضني  وكانمباشرة.  (WTSA-12)، عقب اجلمعية العاملية لتقييس االفصاالت 2012 ديسمرب 3-14 الفرتة يف

بعد أن نظر يف فقرير  2012 بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالفصاالت الدولية لعام 171 القرارقد اعتمد  2010 لعام
جتري أعمال الفريق باللغات الرمسية الست لالحتاد واملسامهات املقدمة من الدول األعضاء. و  CWG-WCIT12 الفريق
 هو: طاعات. وعنوان املوقع اإللكرتوين للفريقمفتوح أمام مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء الق وهو

 wcit12/index.html-http://itu.int/council/groups/cwg. 
 2011 سبتمرب 27-30 ومن 2011 أبريل 4-6و 2010 أبريل 23و 12و 2010 يناير 25يف  األوىلالستة ات االجتماع تعقد 2
 أعاله. ، يف املوقع اإللكرتوين املذكورالتقاريرفيها  ا، مباتاالجتماع هوميكن احلصول على وثائق هذ .2012 فرباير 27-29و
 الويب. يف جنيف. وسيبث االجتماع على 2012 أبريل 25إىل  23 للفريق منالسابع وسيعقد االجتماع  3
 :التايل النحوواالجتماعات الالحقة على السابع االجتماع  لكل من عملالوبرنامج  الزميندول اجليكون واففق الفريق أن  4
التقرير  والتقدم يف العمل بشأن؛ االففاق بشأن مشروع ثاٍن للصيغة املقبلة للوائح االفصاالت الدولية 2012أبريل  25-23 •

 ؛2012 إىل املؤمتر العاملي لالفصاالت الدولية لعاماملزمع فقدميه 

 

 حتــاد  الــدويل  لالفصــاالتالا

 ةـة العامـاألمان 

mailto:sec-cwg-wcit@itu.int
mailto:sec-cwg-wcit@itu.int
http://www.itu.int/md/S09-CL-C-0117/en
http://www.itu.int/md/S10-CL-C-0084/en
http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0098/en
http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html
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بعد اجتماعات أفرقة عمل أخرى فابعة للمجلس(؛ املشروع النهائي للصيغة املقبلة للوائح  )مباشرةً  2012 يونيو 22-20 •
ووضع  (2012 العاملي لالفصاالت الدولية لعام االفصاالت الدولية )الذي ميكن أن يتضمن خيارات لكي ينظر فيها املؤمتر

 إىل املؤمتر. املزمع فقدميهالصيغة النهائية للتقرير 
 أعاله. املذكور املوقع اإللكرتوينيف االجتماع على اخلط حصراً يف  للمشاركة وسيجري التسجيل 5
وسُتعرض معلومات ففصيلية عن قاعات االجتماع على . 2012 أبريل 23 يوم 0930 سيفتتح االجتماع يف الساعة 6

 .1 الملحق يف االجتماعالع على مشروع جدول أعمال الشاشات الضوئية عند مداخل مباين مقر االحتاد. وميكن االط

إلعداد الوثائق  احملددةلمواعيد النهائية مراعاًة لالذي ينص اآلن على أنه  556املقرر  2011راجع اجمللس يف دورفه لعام  7
قبل  يوماً فقوميياً  14يتجاوز  يف موعد ال ينبغي فقدمي مجيع املسامهاتلنظام الداخلي للمجلس، امن  20 املادةاملنصوص عليها يف 

 .والنظر فيها بدقة أثناء دورة اجمللسيف الوقت املناسب  فرمجتها، لكفالة الفريقبدء اجتماع 
 على عنوان الربيد اإللكرتوين التايل: 2012 أبريل 8 ينبغي فقدمي املسامهات إىل الفريق يف موعد أقصاه، وبناًء على ذلك 8

wcit@itu.int-cwg-sec .فرمجة باإلمكانيكون  ال وقد. وستنشر هذه املسامهات يف املوقع اإللكرتوين املشار إليه أعاله 
 التاريخ. املسامهات الواردة بعد هذا

بشأن املسائل  املقرتحاتقرتحات( دهد  فوحيد ملا القائمني على إعداد)وخاصة بني ويدعى األعضاء إىل التنسيق عند االقتضاء 
 شكل مسامهات يف، وفقدمي هذه املقرتحات املوحدة حاتقرت امل فرادى يف هنج أوجه االختال ، بغية التوفيق بني املتصلة فيما بينها
يف  املتاحة CWG-WCIT12/TD-43 أحدث نسخة للوثيقة)ميكن احلصول على مشروع جتميع املقرتحات من  إىل االجتماع.
 .(en-PLEN-TD-120227-CWG.WCIT12-http://itu.int/md/T09/0043 العنوان التايل:

 CWG-WCIT12/TD-49 وميكن االطالع على مشروع هيكل لوائح االفصاالت الدولية املنقحة يف أحدث نسخة من الوثيقة
 .CWG-WCIT12/TD-51واملسودة األوىل للوائح االفصاالت الدولية املقبلة يف أحدث نسخة من الوثيقة 

الصيغة  فتعلق مبا إذا كان ينبغي اإلشارة إىل التوصيات و/أو اإلحالة إليها يف مسامهات (1)األعضاء أيضًا إىل فقدمي ويدعى 
مسامهات فتعلق بكيفية التعامل مع أحكام  (2)مر كذلك، كيف يت  ذلك؛ و، وإذا كان األللوائح االفصاالت الدولية املنقحة

 التعاريف( فرد يف لوائح االفصاالت الدولية احلالية ويف الدستور واالففاقية على حد سواء. خاصة)
واملتاحة  2012 أبريل 16 ووفقًا للقرارات اليت اختذها الفريق، ستدرج املقرتحات الواردة يف املسامهات املستلمة قبل 9

هذا  فدرج املقرتحات الواردة بعد لنجمموعة املقرتحات اليت يعدها الرئيس قبل االجتماع وستناقش يف االجتماع. و يفباإلنكليزية 
 16 وقبل 2012 أبريل 9 بعدقبل االجتماع. واملقرتحات املقدمة بغري اللغة اإلنكليزية والواردة  املعدةالتاريخ يف جمموعة املقرتحات 

 .2012أبريل  16فرمجتها قبل  يكون باإلمكان ال قد إذقبل االجتماع  املعدةفدرج يف جمموعة املقرتحات  القد  2012أبريل 
سيجري االجتماع بدون استعمال نسخ ورقية. وستتاح طابعات يف مقهى اإلنرتنت يف الطابق السفلي الثاين من مبىن الربج  10

وإضافة إىل ذلك، اختذ مكتب املساعدة  الوثائق. من مبىن مونربيان للمندوبني الذين يرغبون يف طباعة األرضيوالطابق 
)servicedesk@itu.int(  الرتفيبات الالزمة إلفاحة عدد حمدود من أجهزة احلاسوب احملمولة كي يستخدمها املشاركون الذين ليس

 مولة.احمل ه اسيبمعه  حو 
وإضافًة إىل األسلوب "التقليدي" لطباعة الوثائق باستخدام قوائ  اصطفا  الطابعات اليت يلزم فثبيتها على حاسوب املستعمل أو 
جهازه، ميكن اآلن طباعة الوثائق من خالل الربيد اإللكرتوين )"الطباعة اإللكرتونية"(. ويتمثل اإلجراء ببساطة يف إرفاق الوثائق 
املطلوب طباعتها برسالة بريد إلكرتوين مث إرسال الرسالة إىل عنوان الربيد اإللكرتوين للطابعة املطلوبة 

(. وال يلزم فثبيت أي برنامج فشغيل. ولالطالع على مزيد من التفاصيل يُرجى printername@eprint.itu.int شكل: )يف
 .print-T/go/e-http://itu.int/ITU لرجوع إىل العنوانا

mailto:seccwg-wcit@itu.int
mailto:seccwg-wcit@itu.int
http://itu.int/md/T09-CWG.WCIT12-120227-TD-PLEN-0043/en
mailto:helpdesk@itu.int
mailto:printername@eprint.itu.int
http://itu.int/ITU-T/go/e-print
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  اخلاصة بك االحتاد لتعر  اهلوية شارةاإللكرتونية يف الطابق األرضي من مبىن مونربيان. وميكنك  بواسطة  اخلزائنفتاح  11
التأكد من  يرجىذلك ول، الذي حتضرونه فقطفرتة االجتماع خالل  زانة اإللكرتونيةوفتاح اخل. اخلزانة اإللكرتونية وإغالقها فتح
 .يف اليوم األخري من االجتماع 23:59 الساعة اخلزانة قبل إفراغ
ويف مركز جنيف الدويل  سيتاح للمندوبني استخدام الشبكة احمللية الالسلكية يف القاعات الرئيسية لالجتماعات باالحتاد 12

)http://itu.int/ITU-وفوجد معلومات ففصيلية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع فقييس االفصاالت  .(CICG) للمؤمترات

)support.html-T/edh/faqs. ان باالحتاد(.فزال الشبكة السلكية متيسرة يف مبىن مونربي )وال 
 الفنادق(. لالطالع على قائمة /http://itu.int/travelاستمارة فأكيد حجز الفندق )انظر  2 الملحقالً لك ، فرد يف يوفسه 13
البلدان النامية ذات و لتيسري املشاركة من أقل البلدان منواً  اجلزئيةاالحتاد الدويل لالفصاالت عدداً حمدوداً من املنح  سيوفر 14

الدخل املنخفض وسو  فقتصر هذه املنح على شخص واحد من كل بلد. وجيب أن يكون الطلب معتمدًا من اإلدارة املعنية 
مارس  25االحتاد يف موعد أقصاه  إىل 3 الملحقللدولة العضو يف االحتاد. وينبغي أن فعاد استمارة طلب املنحة الواردة يف 

2012. 
وقضاء بعض الوقت فيها.  سويسراونود أن نذكرك  بأن على مواطين بعض البلدان احلصول على فأشرية للدخول إىل  15

القنصلية(  واحلصول عليها من املكتب )السفارة أو، أسابيع على األقل (4) ويجب طلب التأشيرة قبل تاريخ بدء االجتماع بأربعة
بلدك . وإذا واجهت   لذي ميثل سويسرا يف بلدك ، أو من أقرب مكتب من بلد املغادرة يف حالة عدم وجود مثل هذا املكتب يفا

، التدخل لدى السلطات من اإلدارة اليت متثلوهنا أو الكيان الذي متثلونهمشاكل دهذا الشأن، ميكن لالحتاد بناًء على طلب رمسي 
وينبغي أن حيدد يف هذه الرسالة  صدار التأشرية ولكن فقط يف حدود فرتة األربعة أسابيع املذكورة أعاله.السويسرية املختصة لتيسري إ

االس  والوظيفة وفاريخ امليالد ورق  جواز سفر الشخص أو األشخاص الذين حيتاجون التأشرية وفاريخ اإلصدار واالنتهاء، ويُرفق دها 
" بواسطة طلب تأشيرةللمشاركة يف اجتماع االحتاد املعين، وفرسل إىل األمانة حاملة عبارة "صورة من إشعار فأكيد التسجيل املعتمد 

 .)tsbreg@itu.int( أو الربيد اإللكرتوين )41+ 22 730 5853( الفاكس

 أفطلع إىل العمل معك  يف جنيف.

 وففضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 التوقيع()

 ألكسندر كوشتويفالدكتور 
 فريق العمل التابع للمجلس املعين بالتحضريرئيس 

 (CWG-WCIT12) 2012للمؤمتر العاملي لالفصاالت الدولية لعام 

 3  الملحقات:
  

http://itu.int/ITU-T/edh/faqs-support.html
http://itu.int/ITU-T/edh/faqs-support.html
http://itu.int/travel/
mailto:tsbreg@itu.int
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 1امللحـق 
 DM-12/1009))بالرسالة 

 لفريق العمل التابع للمجلس السابعاالجتماع مشروع جدول أعمال 
 2012المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 

 2012 أبريل 23-25جنيف، 
 
 افتتاح االجتماع 1.
 اعتماد جدول األعمال 2.
 استعراض فقرير االجتماع السابق 3.
 استعراض املقرتحات الواردة يف جمموعة املقرتحات 4.
 األخرىالنظر يف املسامهات  5.
 للصيغة املقبلة للوائح االفصاالت الدوليةاملسودة الثانية االففاق بشأن  6.

 2012 يف العمل بشأن التقرير املزمع فقدميه إىل املؤمتر العاملي لالفصاالت الدولية لعاماحملرز التقدم  7.

 2012إعداد التقرير املزمع فقدميه إىل اجمللس  8.

 استعراض فقرير االجتماع احلايل 9.
 أعماليستجد من  ما 10.
 اختتام االجتماع 11.
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ANNEX 2 

(to DM-12/1009) 
 

 

This confirmation form should be sent direct to the hotel of your choice 

 

 

 

 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

 

 
 

 

Meeting         --------------------------------------   from    -------------------------  to ----------------------- in Geneva 

 

 

Confirmation of the reservation made on (date) --------------------------  with (hotel)   ------------------------------- 

 

 

at the ITU preferential tariff  
 

 

------------ single/double room(s) 

 

arriving on (date)-----------------------------  at (time)  ------------- departing on (date)------------------------------- 

 

GENEVA TRANSPORT CARD : Hotels and residences in the canton of Geneva now provide a free "Geneva 

Transport Card" valid for the duration of the stay. This card will give you free access to Geneva public transport, 

including buses, trams, boats and trains as far as Versoix and the airport.  

 

 

Family name    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

First name        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Address            ------------------------------------------------------------------------        Tel: ------------------------------ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------          Fax: ------------------------------ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------       E-mail: ----------------------------- 

 

 

redit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) ----------------------------------- 

 

 

No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 

 

 

Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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ANNEX 3 

(to DM-12/1009) 

Fellowship request form 

 

CWG-WCIT12 

Geneva, Switzerland, 23-25 April 2012  
 

Please return to: ITU/BDT  

Geneva (Switzerland) 
E-mail : bdtfellowships@itu.int  

Tel: +41 22 730 5487  

Fax: +41 22 730 5778 

Request for a partial fellowship to be submitted before 25 March 2012   

 Participation of women is 

encouraged 
 

Registration Confirmation I.D. No: …………………………………………………………………………… 

(Note:  It is imperative for fellowship candidates to pre-register via the on-line registration form at: 

http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html) 

Country: _____________________________________________________________________________________________________ 

Name of the Administration or Organization: ______________________________________________________________________ 

Mr / Ms. _______________________________________(family name)______________________________________(given name) 

Title: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Address:  ____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.: _________________________    Fax: _________________________    E-Mail:______________________________________ 

 

PASSPORT INFORMATION : 

Date of birth: _______________________________________________________________________________________________ 

Nationality: __________________________________________   Passport number: ________________________________________ 

Date of issue: ___________________   In (place): _____________________________Valid until (date): _______________________ 

 

CONDITIONS (please select your preference in “ condition” 2 below): 

1. One full or partial fellowship per eligible country. 

2. For partial fellowships, ITU is requested to cover either one of the following: 

  Economy class air ticket (duty station / Geneva / duty station), or 

  Daily subsistence allowance intended to cover accommodation, meals & miscellaneous expenses. 

3. It is imperative that fellows be present from the first day to the end of the meeting. 

Signature of fellowship candidate: 

 

Date: 

TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME, TITLE AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL DESIGNATING 

PARTICIPANT MUST BE COMPLETED BELOW WITH OFFICIAL STAMP. 

Signature 

 

Date 

_________________ 

mailto:bdtfellowships@itu.int
http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html

