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املوضوع:
 

التحسينات املمكن إدخاهلا على عملية تنظيم مؤمتر بشأناملشاورات مع الدول األعضاءمتديد فرتة
املندوبني املفوضني

 

  حضرات السادة والسيدات،

  وبعد،حتية طيبة 

، مت جتميع الردود الواردة من الدول األعضاء وتقدميها إىل فريق العمل التابع للمجلس واملعين CL-16/48 بناًء على الرسالة املعممة
. ونظرًا إىل أمهية املوضوع، طلب فريق العمل متديد فرتة املشاورات )N )7/10 FHR-CWGملوارد املالية والبشرية يف اجتماعه األخري

  لتزويد الدول األعضاء بوقت إضايف يتيح هلا تقدمي آرائها.

قق  يتعلق Nلتدابري اليت من شأbا أن حت امهات وآراء فيماوبناًء على ذلك أود أن ألتمس جمددًا من الدول األعضاء أن تقدم مس
  سيما خبصوص ما يلي: كفاءة أكرب يف أعمال مؤمتر املندوبني املفوضني، وال

  تعزيز األعمال التحضريية على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي؛  1

  اد؛ضع السياسات يف االحتاهليئة العليا لو  بصفتهالتأكيد جمدداً على دور مؤمتر املندوبني املفوضني   2

  االنتخابية؛ اإلجراءاتحتسني   3

  املؤمتر؛  املؤمتر من أجل زsدة الكفاءة وحتسني ممارسات االستخدام احلكيم للورق يف عمل ومتكاملة إلدارة حديثةاستعمال أدوات   4

  االستغناء عن خدمات الرتمجة الشفوية غري املستعملة استعماًال كامًال.  5

دورة  الدول األعضاء عند إعدادها للمسامهات على أن |خذ بعني االعتبار توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املقدمة يفوتشجَّع 
من هذه الوثيقة، Nإلضافة إىل و�ئق  85و 55و 28وحتديدًا يف الفقرات  C16/49الوثيقة  والواردة يف 2016 لعاما~لس 
  .FHR)-(CWG فريق العمل التابع للمجلس واملعين Nملوارد املالية والبشريةل 7/10الوثيقة و  C16/120و C16/100و C16/4 ا~لس

وبناًء على اآلراء الواردة، . contributions@itu.intإىل العنوان  2017مارس  6وينبغي إرسال املسامهات املذكورة يف موعد أقصاه 
ستعراضها السيتم إعداد وثيقة تتضمن املقرتحات املتعلقة بتحديث مؤمتر املندوبني املفوضني، بعد صقلها، مث سُتعرض على ا~لس 

  .2017مايو  25إىل  15اليت سُتعقد من  2017لعام  تهدور  يف

  واالحرتام.وتفضلوا بقبول فائق التقدير 

  (التوقيع)

  جاو هولني

  العام األمني
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