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  (SG)األمانة العامة 

  2018 فرباير 12جنيف،  

  :إىل CL-18/9املرجع:
  الدول األعضاء يف االحتاد  -
 أعضاء قطاعات االحتاد  -

(Ms Béatrice Pluchon)بلوشون بياتريس  السيدة  جهة االتصال:

 contributions@itu.int :اإللكرتوينالربيد
    

من  دوليةفريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت ال/فريق العمل التابع للمجلساجتماعيدعوة إىل حضور  املوضوع:
  2018 أبريل 16إىل  21

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

الية فريق العمل التابع للمجلس املعين Dخلطتني االسرتاتيجية واملل االجتماعني النهائينييسرين أن أدعوكم إىل حضور 
الفرتة   يف عقدمهااملزمع  (EG-ITR) وفريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية (CWG-SFP) 2020-2023  للفرتة

  :التايل  النحو  على 2018  أبريل  16إىل   12  من

  اخلميس

 أبريل 12

  اجلمعة

 أبريل 13
 األحد/السبت

  اإلثنني

  أبريل 16

إىل  17الثال�ء 
  أبريل 27اجلمعة 

فريق اخلرباء املعين 
  االتصاالت بلوائح

  ITR)-(EG الدولية

  مع توفري الرتمجة الشفوية

 اليوم)(طوال 

  الدول األعضاء

 + أعضاء القطاعات

ح فريق اخلرباء املعين بلوائ
  االتصاالت

  ITR)-(EG الدولية

 مع توفري الرتمجة الشفوية

  (طوال اليوم)

  الدول األعضاء

 + أعضاء القطاعات

 للمجلس التابع العمل فريق 
اخلطتني  >عداد واملعين

)SFP-CWG( االسرتاتيجية واملالية

  مع توفري الرتمجة الشفوية

  (طوال اليوم)

  الدول األعضاء

يكون مفتوحاً أيضاً ألعضاء القطاعات + 
 جيةاالسرتاتي  تناوله ملشروع اخلطة  عند

 

 

 دورة ا?لس
  2018 لعام

 دورته يف اUلس لىع سُيعرضان واللذيناملقدمني من الفريقني  للتقريرينوضع الصيغة النهائية  ذين االجتماعنيهاهلدف من 
  .2018ا إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام مهإحالتمن أجل  2018 لعام
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  للمجلس/فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية: فريق العمل التابعإىل  النهائي لتقدمي املسامهاتاملوعد 
لتقرير النهائي يف املوقع اإللكرتوين ل 2.0: سُينشر مشروع النسخة فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية  •

على وذلك ، )2018فرباير  28 يف موعد أقصاهفرباير Dللغة اإلنكليزية (ستتاح اللغات األخرى  15 موعد أقصاه يف
 .للفريق االجتماع الثاينالنحو املتفق عليه يف 

(أو مسامهات أعم  حتديداً  2.0ويُدعى أعضاء الفريق إىل تقدمي مسامهاdم إىل االجتماع الرابع بشأن مشروع النسخة   
الصادر عن اUلس، فإن املوعد النهائي األقصى  556 للمقرر. ووفقاً 2018مارس  22 يف موعد أقصاهإن وجدت) 

  .2018مارس  29لتقدمي املسامهات هو 
لصيغة النهائية ملشروع : سيضع االجتماع الرابع االتابع للمجلس واملعين =خلطتني االسرتاتيجية واملاليةفريق العمل   •

قدم تقرير سيُ و  للفريق. ماع الثالثاالجتعلى النحو املتفق عليه يف  2023-2020اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 
 556 لمقررلوسُتناقش مشاريع املقرتحات بشأن القرارات املتصلة Dخلطة االسرتاتيجية. ووفقًا بشأن املشاورة العامة 

  .2018 أبريل 2الصادر عن اUلس، فإن املوعد النهائي األقصى لتقدمي املسامهات هو 

تُرفق اخلرباء. و  ريقفللمجلس/ فريق العمل التابعمن  لكلوسُتنشر مجيع الوkئق مبا فيها جداول األعمال يف املوقع اإللكرتوين 
  أخرى. جانب معلومات عملية معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل إىل امللحق يف

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.و 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

    

https://www.itu.int/en/council/eg-itrs/Pages/report.aspx
https://www.itu.int/en/council/CWG-SFP-2020-2023/Pages/default.aspx


- 3 - 

 

  لحقامل

  فريق العمل التابع للمجلس املعين �خلطتني اجتماعيمعلومات عملية بشأن 
  وفريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية االسرتاتيجية واملالية

  التسجيل  1
إىل  https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx يف املوقع اإللكرتوين: حصراً  بشكل إلكرتوين التسجيل جيري

  .وقع اإللكرتوينوسُتنشر معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل يف امل .2018جانب التسجيل حلضور دورة اUلس لعام 

  اخلاصة بكم ويةاهل كيفية احلصول على شارات
لكي يتسلم املشاركون شارات اهلوية اخلاصة oم، سُيطلب منهم تقدمي رقم تسجيل اهلوية الوارد يف رسالة التأكيد اإللكرتونية إىل 

  إصدار الشارات، إضافًة إىل بطاقة هوية رمسية أو جواز سفر. مكتب

إىل  أبريل 12 اخلميس يوممن )، نيف (مبىن مونربqنجبمقر االحتاد يف  من املكتب الواقع اهلوية شاراتميكن احلصول على و 
  .13:30-17:00و 12:00-08:30(Dستثناء يومي السبت واألحد)، يف الساعات  2018 أبريل 27اجلمعة  يوم

  الرتتيبات العملية األخرى املطلوبة مسبقاً   2

  املساعدة للحصول على 
شرية دخول
طلبات  جيب تقدميو يف وقت التسجيل.  على اخلط التأشريةاحلصول على بطلبات يتعلق  املساعدة اإلدارية فيما ينبغي طلب

  على األقل. قبل افتتاح االجتماع vربعة أسابيعاحلصول على التأشرية 

  املشاركة عن بُعد
ريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت فو  رتاتيجية واملاليةفريق العمل التابع للمجلس املعين Dخلطتني االس الجتماع املشاركة عن بُعدتتاح 

  األقل. لىع افتتاح االجتماع vربعة أسابيع قبلعند التسجيل الطلبات اخلاصة Dملشاركة عن بُعد الدولية. وجيب تقدمي 

  جلميع االجتماعات سيكون متاحاً ولذا ميكن متابعة االجتماعات عرب اإلنرتنت. البث الشبكيونذكِّر املشاركني vن 

  لغات العمل
اء املعين بلوائح فريق العمل التابع للمجلس واملعين Dخلطتني االسرتاتيجية واملالية وفريق اخلرب  يستتاح خدمة الرتمجة الشفوية الجتماع

  ل.ة الشفوية عند التسجيل قبل افتتاح االجتماع vربعة أسابيع على األقاالتصاالت الدولية. وينبغي تقدمي طلبات الرتمج

  إمكانية النفاذ
أمانة االحتاد  ستليبو ينبغي تقدمي الطلبات املتعلقة zمكانية النفاذ عند التسجيل قبل افتتاح االجتماع vربعة أسابيع على األقل. 

  املوارد.، رهناً بتوفر قدر املستطاعاالحتياجات املطلوبة 

https://www.itu.int/en/council/Pages/registration.aspx
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  الو�ئق  3

  جداول األعمال والو�ئق
اء املعين بلوائح فريق العمل التابع للمجلس/فريق اخلرب  إطارسوف تتاح مشاريع جداول األعمال والوkئق اليت سيجري استعراضها يف 

لورق. وسيتاح استخدام ا. وستجري االجتماعات بدون اقع اإللكرتونية ذات الصلةالوقت املناسب يف املو  يف االتصاالت الدولية
  .اتللمشاركني استخدام مرافق الشبكة احمللية الالسلكية يف قاعات االجتماع

  تنفيذ السياسة اجلديدة املتعلقة &لنفاذ إىل املعلومات/الو�ئق
. 2017 ايرين 1يف  حيز النفاذ سياسة االحتاد بشأن النفاذ إىل املعلومات/الوkئق دخلت، 2016وفقًا لقرار اUلس يف عام 

لسياسة االحتاد بشأن فقًا و  للمجلس/فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية العمل التابع فريقالوkئق املقدمة إىل  وستتاح
  .النفاذ إىل املعلومات/الوkئق

  معلومات عملية  4
    :االطالع على قائمة الفنادق ومعلومات عملية أخرى بشأن مدينة جنيف يف املوقع اإللكرتوين التايلميكن 

corner/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/delegates. 

___________ 

https://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx
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