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 (SG)األمانة العامة 
 
 2017 سبتمرب 18جنيف،  
 

 السيدة بياتريس بلوشون جهة االتصال: الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالتإىل  CL-17/40 املرجع:

  gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:
   

 2017 القرارات والمقررات والمحاضر الموجزة للجلسات العامة لدورة المجلس لعام املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،
دورته  اللخ اجمللساليت اعتمدها  واملقرراتأن القرارات إفادتكم بمن النظام الداخلي للمجلس، يشرفين  21 املادةعماًل بأحكام 

 العامة متاحة لكم على النحو التايل: للجلساتباإلضافة إىل احملاضر املوجزة ( 2017مايو  15-25)جنيف،  2017 لعام
 :2017قرارات ومقررات المجلس في دورته لعام 

 #/C17 القرارات

 C17/117 2023-2020املالية للفرتة و االسرتاتيجية  تنياخلط إعدادب املعينتابع للمجلس العمل التشكيل فريق  - 1384القرار 

 نمية االتصاالتتاالتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع التشغيلية الرباعية املتجددة لقطاع  طاخلط - 1385القرار 
 2021-2018واألمانة العامة للفرتة 

C17/125 

 CCT) (ITU C17/127جلنة تنسيق املصطلحات يف االحتاد  - 1386القرار 

 C17/132 2019-2018ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت لفرتة السنتني  - 1387القرار 

 C17/137 شروط خدمة املسؤولني املنتخبني يف االحتاد - 1388القرار 

 C17/138 2016تقرير اإلدارة املالية للسنة املالية  - 1389القرار 

 #/C17 لةمعد  القرارات ال

 C17/141 وجدول أعماله WRC)-(19 2019 لعام لالتصاالت الراديوية انعقاد املؤمتر العاملي وموعد مكان - (2017 في لمعد  ال) 1380القرار 

 #/C17 المقررات

 C17/126 واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية إبرام اتفاق التعاون، على أساس مؤقت، بني االحتاد الدويل لالتصاالت - 598المقرر 

 C17/129 ومدهتا 2020و 2019و 2018 مواعيد انعقاد دورات اجمللس لألعوام - 599المقرر 

 C17/133 (UIFN)تسجيل األرقام العاملية للنداء الدويل اجملاين  - 600المقرر 

 C17/134 (IIN) اإلصدار جهة تعرف تسجيل أرقام - 601المقرر 

 C17/136 إلغاء الفوائد على املتأخرات والديون غري القابلة لالسرتداد - 602المقرر 

 C17/139 جتديد والية املراجع اخلارجي للحسابات )املؤسسة اإليطالية العليا ملراجعة احلسابات )كوريت دي كونيت(( لفرتة سنتني - 603المقرر 
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 #/C17 لةمعد  المقررات ال

 C17/135 تطبيق اسرتداد التكاليف على معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية - (2017 في لمعد  ال) 482المقرر 

 .C&class=RD-CL-http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?parent=S17اإللكرتوين التايل: الوثائق يف املوقع وتتاح هذه 
 :2017المحاضر الموجزة للجلسات العامة لدورة المجلس لعام 

 C17/114 وجز للجلسة العامة االفتتاحيةاملضر احمل

 C17/115 للجلسة العامة األوىلضر املوجز احمل

 C17/116 للجلسة العامة الثانيةضر املوجز احمل

 C17/119 للجلسة العامة الثالثةضر املوجز احمل

 C17/121 للجلسة العامة الرابعةضر املوجز احمل

 C17/122 للجلسة العامة اخلامسةضر املوجز احمل

 C17/124 للجلسة العامة السادسةضر املوجز احمل

 C17/128 للجلسة العامة السابعةضر املوجز احمل

 C17/130(Rev.1) للجلسة العامة الثامنةضر املوجز احمل

 C17/131 للجلسة العامة التاسعةضر املوجز احمل

 C17/140 للجلسة العامة العاشرة واألخريةضر املوجز احمل

 .C&class=SR-CL-http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?parent=S17 التايل: اإللكرتوينالوثائق يف املوقع وتتاح هذه 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 (التوقيع)

 جاو هولني
 العام األمني
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