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  (SG)األمانة العامة 

 

  2017أكتوبر 23 جنيف،

  الدول األعضاء يف االحتادإىل    CL-17/42 املرجع:

 (Béatrice Pluchon)بياتريس بلوشون جهة االتصال:

 

   gbs@itu.int :الربيد اإللكرتوين

 

 

 2018 (PP-18)مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  املوضوع:

  حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،

  الدعوة واملوعد واملكان

ومبوافقة أغلبية هذه الدول، قرر عقد  األعضاء، Bلتشاور مع الدول (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالتيشرفين أن أعلمكم أن جملس 
إىل  أكتوبر 29اإلثنني  يوم ملدة ثالثة أسابيع، منديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف لالحتاد  املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني

  مركز ديب التجاري العاملي.يف  2018نوفمرب  16اجلمعة  يوم

كي ترسل وفدًا للمشاركة يف املؤمتر. وسأكون شاكرًا لكم   اإلمارات العربية املتحدةوقد تلقت إدارتكم مؤخرًا دعوة من حكومة 
 مع، 2017ديسمرب  31 قبل registration@itu.int-sg من خالل الربيد اإللكرتوين التايل: تفضلتم Bلرد على هذه الدعوة إذا

 يف وفدكم. لمشاركنيالعدد املقّدر لتبيان 

  مقرتحات تتناول أعمال املؤمتر

 املندوبني املفوضنيمؤمتر عداد وتقدمي املقرتحات إىل إل (CPI)واجهة مقرتحات املؤمتر مال استعع الدول األعضاء بشدة على تشجَّ 
على أفضل  األداة معاجلة األمانة للمسامهاتهذه وسُتسهل  .2014ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام  كما جرى Bلنسبة 2018 لعام
  نشرها بلغات االحتاد الست.ستعجل ، كما وجه

خدمة  يف سابح استعمال من خاللوإعداد املقرتحات وميكن النفاذ إىل هذه األداة واملبادئ التوجيهية اخلاصة Bستعمال النظام 
  .2018املوقع اإللكرتوين اخلاص مبؤمتر املندوبني املفوضني لعام يف  (TIES) تبادل معلومات االتصاالت

  .مباشرةً  ppcontributions@itu.int، ميكنها إرسال املقرتحات إىل العنوان تستعمل األداة املذكورة ولة العضو اليت الوالد

حرصًا على ضمان نشر مقرتحات الدول األعضاء يف الوقت املناسب لكي تنظر فيها مجيع الدول األعضاء، فإن أي مقرتحات و 
، أي تقل عن مثانية أشهر رتة الفتتاح املؤمتر بفال احملدد تاريخالقبل ينبغي أن تصل إىل األمني العام  لتعديل دستور االحتاد واتفاقيته

ن ستة أشهر، بنشر تقل ع . وسيقوم األمني العام يف أسرع وقت ممكن ولكن قبل xريخ افتتاح املؤمتر بفرتة ال2018 فرباير  28 قبل
الدستور  من 225و 224 الدول األعضاء من االطالع عليها (انظر الرقمنيأي مقرتحات من هذا القبيل لكي تتمكن مجيع 

 .من االتفاقية) 520و 519 والرقمني
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من  ، أرجو)"امةBلقواعد الع"يشار إليها فيما يلي ( من القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته 40 |حكام الرقم وعمالً 
خبصوص  أي مقرتحات أخرى، 2018يونيو  29أقصاه  موعد، يف أقرب وقت ممكن ولكن يف األمانة أن ترسل إىلالدول األعضاء 

  .املؤمتر أعمال

)، أود أن أذّكر الدول األعضاء أن املوعد النهائي الصارم لتقدمي مجيع 2010(غواداالخارا،  165وعالوًة على ذلك، متشياً مع القرار 
 17و B ، 8ستثناء املواعيد النهائية احملددة يف القسمني2018 أكتوبر 15املسامهات هو أربعة عشر يوماً تقوميياً قبل افتتاح املؤمتر أي 

ات عناية فائقة لإلعداد األويل للمقرتحات وذلك تفاد�ً إلدخال تنقيحأن تويل أيضاً الدول األعضاء  رجى منمن القواعد العامة. ويُ 
  الو�ئق. على

  الو�ئق

  لمؤمتر.ليف املوقع اإللكرتوين  2018املندوبني املفوضني لعام ستتاح و�ئق مؤمتر  ،لسياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الو�ئقوفقاً 

، ستجري أعمال مؤمتر املندوبني 2017ووفقًا للقرار املتخذ يف دورة ا�لس لعام ) 2014، بوسان (املراَجع يف 5 ملقررB وعمالً 
  .لن ُتوفر أي و+ئق مطبوعة على الورقو  ورقية.  نسخ استخدام بدوناملفوضني 

  االنتخا�ت

 مكتب(ثة الثال القطاعات املندوبني املفوضني إىل انتخاب األمني العام و�ئب األمني العام ومديري مكاتبسوف يعمد مؤمتر 
أعضاء جلنة لوائح إىل جانب ، )(BDT)  تنمية االتصاالت مكتبو  (TSB)  تقييس االتصاالت مكتبو  (BR)  االتصاالت الراديوية

املناصب،   ههذ  من  إذا كان بلدكم يرغب يف ترشيح فرد (أو أكثر) ألي  ما كتابةً   أعلمتموين  . وسأكون شاكراً لكم إذا ما(RRB)  الراديو
ووفقاً  من الدستور). 63و 62  |مساء املرشحني وبيا�ت السرية الذاتية اخلاصة �م (انظر الرقمني وأرجو يف هذه احلالة إعالمي كتابةً 

  االنتخابية. للوظائفمرشحات حاصالت على املؤهالت املالئمة ح الصادر عن ا�لس، ُتشجع الدول األعضاء على ترشي 1187  للقرار

ىل العنوان صورة إببيان رؤية و إرسال نسخة إلكرتونية من السرية الذاتية مصحوبة أيضًا وعالوًة على ذلك، أود أن أطلب منكم 
يا�ت . وسُتنشر هذه البتزيد السرية الذاتية وبيان الرؤية معًا عن مخس صفحاتويوصى |ال . ppelections@itu.intالتايل: 

  شكل و�ئق صادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني. يف

سيعمد مؤمتر املندوبني املفوضني إىل انتخاب الدول األعضاء اليت سيتألف منها جملس االحتاد يف املرة القادمة. ولذلك أرجو  كما
  من الدستور). 61 إذا كان بلدكم ينوي ترشيح نفسه لَشغل مقعد يف ا�لس (انظر الرقم االتكرم �عالمي م

جاوز يت جيب أن تصل هذه الرتشيحات مجيعها إىل األمني العام يف موعد المن القواعد العامة،  170وعمًال |حكام الرقم 
  .2018 أكتوبر  1يوم اإلثنني  من (حسب توقيت جنيف) 23:59 الساعة

من االتفاقية والفصل  2 وملزيد من املعلومات التفصيلية بشأن االنتخاBت واإلجراءات املتبعة يف االنتخاBت يرجى الرجوع إىل املادة
  الثالث من القواعد العامة.

املوقع  سُيستحدث يف، 2017ووفقاً للقرار املتخذ يف دورة ا�لس لعام وسُتشجع بشدة ممارسات االستغناء عن الورق خالل املؤمتر. 
ال كتيب احلملة املشاركون إىل إرس ى. ولذلك، يُدعحيز على اإلنرتنت خصيصًا لعرض مواد احلملة االنتخابية اإللكرتوين للمؤمتر

  .ppelections@itu.intإىل العنوان التايل:  PDFاالنتخابية اخلاص �م يف نسق 

  ملؤمتر� اخلاصةوأوراق االعتماد  سة احلقوقممار 

مؤمتر املندوبني  وختاماً أود أن اسرتعي انتباهكم إىل أن الدول األعضاء، كي يتسىن هلا ممارسة حقوقها السيادية على أكمل وجه يف
حترص كذلك  من الدستور وأن 210و 169 املفوضني، عليها أن حترص على االحتفاظ حبقها يف التصويت طبقًا ألحكام الرقمني

إىل الدول وسُريسل  من االتفاقية. 31 للمادةؤمتر قد مت اعتمادها وفق األصول املتبعة طبقًا املعلى أن تكون الوفود اليت متثلها يف 
  .2018مزيد من املعلومات بشأن تقدمي أوراق االعتماد اخلاصة Bملؤمتر يف أوائل األعضاء 
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  التسجيل

ومات . وتقدمي املعلللمؤمتراملوقع اإللكرتوين يف  يجري على اخلط حصراً سو ، 2018مايو  28يوم بدأ التسجيل حلضور املؤمتر سي
  ).أعاله وقممارسة احلق قسمنظام التسجيل على اخلط ال يعفي الدول األعضاء من ضرورة تقدمي أوراق اعتماد أصلية (انظر  عرب

  معلومات عملية

واألحداث اجلانبية واإلقامة  ةالعام السياسةمعلومات عملية إضافية بشأن بيا�ت  املوقع اإللكرتوين اخلاص Bملؤمتريف سُيتاح Bنتظام 
  .وما إىل ذلك

  .ديبأتطلع إىل الرتحيب بكم يف 

 واالحرتام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير

  (التوقيع)

  جاو هولني
  العام األمني
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