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المتعلقة بأنشطة االتحاد في مجال اإلنترنت طبقاً  2017مجموعة وثائق دورة المجلس لعام  املوضوع:
 180و 133و 102و 101 للقرارات

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

، يسرين أن أحيل إىل األمني العام 2014لعام  لالحتاد املفوضني املندوبني ملؤمتر 102بالقرار  االحتادطبقاً لتكليف الدول األعضاء يف 
 واحدة. للعلم، الوثائق التالية اليت أُرسلت كمجموعة املتحدةلألمم 

 املتعلقة االحتادوالذي يلخص أنشطة  2017 يف دورته لعام االحتاد جملس( إىل C17/33الوثيقة ) لالحتادتقرير األمني العام  1
( "الشبكات القائمة على 2014 )املراَجع يف بوسان، 101 املفوضني املندوبني مؤمتربقراراته ذات الصلة باإلنرتنت، أي قرارات 

 ملتصلةايتعلق بالسياسة العامة الدولية  الدويل لالتصاالت فيما االحتاد(، "دور 2014 )املراَجع يف بوسان، 102بروتوكول اإلنرتنت" و
إدارات الدول  (، "دور2014 بوسان، )املراَجع يف 133والعناوين" و امليادين أمساءيف ذلك إدارة  مباباإلنرتنت وبإدارة موارد اإلنرتنت، 

االنتقال من اإلصدار تسهيل "(، 2014 بوسان، )املراَجع يف 180ات(" واللغ املتعددةالدولية الطابع ) امليادين أمساءاألعضاء يف إدارة 
 ."(IPv6) إىل اإلصدار السادس منه (IPv4) الرابع لربوتوكول اإلنرتنت

إىل  مايو 15 اليت ُعقدت يف الفرتة من 2017لعام  اجمللسعلمًا هبذا التقرير يف دورة  االحتاد جملسوأحاطت الدول األعضاء يف 
ر ، فإن إدراج روابط إلكرتونية بالتقرياملفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014 )بوسان، 14للمقرر  . )يرجى العلم أنه وفقاً 2017 مايو 25
 اإللكرتونية.( على مضمون مقصد الروابط الصرحية املوافقةيعين ضمناً  ال
 2017 أثناء دورة اجمللس لعام C17/33 الوثيقةجتميع لآلراء املكتوبة املقدمة من الدول األعضاء مبجلس االحتاد بشأن  2
 (.C17/DT/5الوثيقة )
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 االحتاد جملس الشفهية ذات الصلة اليت جرت بني الدول األعضاء يف للمناقشات االحتاد جمللس الرمسيان املوجزان احملضران 3
 (.C17/130و C17/119)الوثيقتان  2017للمجلس يف دورته لعام  جلستني عامتنيأثناء  C17/33 بشأن الوثيقة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 [توقيع]

 جاو هولني
 العام األمني
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