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  (SG)األمانة العامة 
 

  2018 فرباير 22جنيف،  
 

  :إىل CL-18/13 املرجع:
 الدول األعضاء يف جملس االحتاد الدويل لالتصاالت  -
 الدول األعضاء اليت تتمتع بصفة مراقب يف االحتاد  -
 اآلخريناملراقبني   -

    السيدة بياتريس بلوشون  جهة االتصال:
(Ms Béatrice Pluchon) 

 6266 730 22 41+ اهلاتف:
 6627 730 22 41+  الفاكس:

 gbs@itu.int الربيد اإللكرتوين:
    

    تنظيم العمل - 2018دورة ا	لس لعام   املوضوع:
 مشروع خطة إدارة الوقتاحملّدث و األعمال األويلجدولمشروع 

  حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،

 الثال.ء يوم منالفرتة  عقد يف مقر االحتاد يفستُ اليت  8201اليت وجهتها إليكم حلضور دورة اLلس املقبلة لعام  برسالة الدعوةإحلاقاً 
  ني:التاليت ، يسرين أن أقدم يف ملحق هذه الرسالة الوثيقتني2018 أبريل 27 اجلمعةيوم ) إىل 09:30ة (الساع 2018 أبريل 17
  ؛2018مشروع جدول األعمال األويل احملّدث لدورة اLلس العادية لعام   -
  مشروع خطة إدارة الوقت.  -

  التسجيل

 اإللكرتوين املوقع  حصرًا يف اخلطالتسجيل على  ري، وجي2018  يناير  15يف  2018  لعام العادية لدورة اLلس التسجيلبدأ 
 الجتماعي فريق اخلرباءويشمل أيضًا التسجيل  .)https://www.itu.int/en/council/Pages/Registration.aspx(  للمجلس

 نذيلال 2020-2023 فريق العمل التابع للمجلس املعين jخلطتني االسرتاتيجية واملالية للفرتةاملعين بلوائح االتصاالت الدولية و 
  .على التوايل) 2018أبريل   16أبريل و 12-13بعد دورة اLلس ( مباشرةً  انُعقدسي

) بشأن متكني الشباب من خالل 2014(بوسان،  198وتعميمها والقرار  اجلنسنيبني  املساواةبشأن  االحتادمع سياسة  ومتاشياً 
، جنيف جلنسني يفناصري املساواة بني امل الدولية بادرةملjويف إطار التزام االحتاد ، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  وفدكم.  يف مندوبني من النساء والشبابعلى إشراك  أشجعكمهذه الفرصة كي  أغتنمأن   أيضاً   أود

ميكن احلصول على بطاقات تعريف اهلوية اخلاصة Ljلس من مقر االحتاد يف جنيف (مبىن مونربvن، املدخل الرئيسي)، و 
  .08:30ابتداًء من الساعة  2018 أبريل 12 اخلميس يوم
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  قـالو.ئ

تطبيق مزامنة . وميكن تنزيل http://www.itu.int/en/council/2018ستتاح وzئق اLلس يف املوقع اإللكرتوين التايل حصراً: 
حتاد إىل من خمدم اال املنشورة�يئته ملزامنة آخر الوzئق  وميكن ،من هذه الصفحة الذي أعده االحتاد 2018وzئق اLلس لعام 

  .احمللي  جهازكم

ويُذكَّر أعضاء اLلس بضرورة إحضار حواسيبهم احملمولة إىل دورة اLلس. ويف ظروف خاصة، ستسعى أمانة اLلس إىل توفري 
  .2018  عدد حمدود من احلواسيب احملمولة واألجهزة اإللكرتونية لكي يستخدمها أعضاء اLلس خالل دورته لعام

ة بفرت  االجتماعقبل افتتاح  ، ينبغي إرسال مجيع املسامهاتالصادر عن اLلس 556 للمقرروفقًا وأود تذكريكم �نه 
لضمان ترمجتها يف الوقت املناسب والنظر وذلك  8201 أبريل 3يتجاوز   موعد ال أي يف أربعة عشر يومًا تقوميياً   عن  تقل  ال

  .2018لعام  أثناء دورة اLلسفيها على النحو الواجب 

  مداوالت ا	لس

j لس على شبكة اإلنرتنت ل 519قرر ملعمًالLلمجلس واملمارسات السابقة، سُتذاع مداوالت ا(IBS)  وميكن النفاذ إليها من
  .http://www.itu.int/en/council/2018يف العنوان التايل:  (TIES)خالل خدمة تبادل معلومات االتصاالت 

  املواد االنتخابية

املوقع   ، يتاح يف2017  وتشجَّع بشدة ممارسات جتنب استخدام الورق خالل دورة اLلس. ووفقاً للقرار املتخذ يف دورة اLلس لعام
حيز خمصص ملواد احلمالت االنتخابية اخلاصة �ذا املؤمتر. وعليه، يُرجى  2018اإللكرتوين ملؤمتر املندوبني املفوضني املقبل لعام 

  .ppelections@itu.intإىل  PDFمن كل من املرشحني إرسال كتيب احلملة االنتخابية اخلاص به يف نسق 

  أتطلع إىل لقائكم يف جنيف.

  واالحرتام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير

  (توقيع)

  جاو هولني
  العام األمني

  2 امللحقات:
    

http://www.itu.int/en/council/2018
http://www.itu.int/en/council/2018
mailto:ppelections@itu.int
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  1امللحـق 

  2018لس لعام دورة ا�شروع جدول األعمال األويل لم

1 PL الو.ئق السياسة العامة واالسرتاتيجية والتخطيط  

 WSIS)-(CWG ملعلوماتالقمة العاملية Lتمع jاملعين فريق العمل التابع للمجلس بشأن نتائج أنشطة تقرير   1.1
  (املعدل)) 1334(املعدل) و 1332و 1281و 140 القرارات( 2017منذ دورة اLلس لعام 

 WSIS)-(CWG وماتلقمة العاملية Lتمع املعلjاملعين فريق العمل التابع للمجلس تقرير عن نتائج اجتماعات 
 2014منذ مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

C18/8 

 

C18/69 

سياق تنفيذ  تقرير شامل يتضمن تفاصيل بشأن األنشطة واألعمال واملشاركة اليت يضطلع �ا االحتاد يف 2.1
  (املعدل)) 1332 (القرار2030املعلومات وخطة التنمية املستدامة لعامنواتج القمة العاملية Lتمع

C18/53 

قضاv السياسات العامة الدولية املتعلقة ب من رئيس فريق العمل التابع للمجلس املعينتقرير  3.1
 يشمل: (املعدل))1344(املعدل) و1336و1305القراراتj  Internet)-(CWG)إلنرتنت

C18/51 

 C18/54 نرتنتاإل إىلاحملددة االحتياجات وذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص ذوياعتماد سياسة عامة دولية بشأن -

 C18/33 )180و133و102و101(القراراتاألنشطة ذات الصلة jإلنرتنت 4.1

تعزيز دور االحتاد يف بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنشطة االحتاد بشأن   5.1
  )174و 130 ان(القرار 

C18/18 

 C18/15  )1306  والقرار 179القرار (تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط 6.1

ضطلع التابع للمجلس املعين حبماية األطفال على اخلط بشأن األنشطة اليت ارئيس فريق العمل مشروع تقرير  
�ا واإلجنازات اليت حققها بشأن املواضيع ذات الصلة، من أجل تقدميه إىل مؤمتر املندوبني املفوضني 

 )1306(القرار  2018لعام

C18/62 

 /12C18  (املعدل)) 1372والقرار 154 (القرارjللغاتتقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس املعين 7.1

) 2014، بوسان  املراَجع يف( 154تنفيذ القرار تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس واملعين jللغات بشأن  
وبني املفوضني مؤمتر املند من أجل تقدميه إىل، اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة استعمالبشأن 

  PP)-(18 2018 لعام

14C18/ 

 /26C18  )1379و 146(القرارانEG)-(ITRتقرير فريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية 8.1

 /56C18  قائمة jملرشحني ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء ألفرقة العمل التابعة للمجلس  9.1

 /6C18 )2014(املراَجع يف بوسان،70أنشطة االحتاد املتصلة jلقرار 10.1

 /13C18 سياسات املساواة بني اجلنسني وتعميمهاخطة العمل املنقحة بشأن 

 C18/63 اجلنسنياسرتاتيجية االحتاد بشأن املساواة بني 

  :)1385  من االتفاقية والقرار 223Aو205Aو181Aو87A(األرقام2022-2019اخلطط التشغيلية لالحتاد للفرتة 11.1

 C18/28 قطاع االتصاالت الراديوية - 

 C18/29 قطاع تقييس االتصاالت - 

 C18/30 قطاع تنمية االتصاالت - 

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0008/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0069/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0053/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0051/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0054/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0033/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0018/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0062/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0026/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0056/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0063/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0028/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0029/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0030/en
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 C18/31  األمانة العامة - 

 C18/32  مشروع قرار - 

2 PL االحتاد أحداث   

 C18/19 )1292و11ان(القرار أحداث تليكوم العاملي لالحتاد 1.2

 WTDC C18/10)-(17 2017تقرير بشأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2.2

 C18/17 )68(القراروجمتمع املعلومات اليوم العاملي لالتصاالت 3.2

 PP C18/4)-(201818األعمال التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 4.2

 C18/5 تقرير متابعة للتحسينات املتعلقة مبؤمتر املندوبني املفوضني 5.2

 WRC C18/27)-(19للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةاألعمال التحضرييةتقرير بشأن  6.2

 111و 77 (القرارانومد�ا  2021و 2020و 2019جملس االحتاد لألعوام  املواعيد املقرتحة النعقاد دورات  7.2
 )599 واملقرر

C18/2 

 C18/37 )111و 77 ران(القرا 2021)-(2018اجلدول الزمين ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته املقبلة 8.2

 C18/55 توحيد أحداث االحتاد رفيعة املستوى ذات الطابع العاملي 9.2

3 PL لس للنظر فيها	تقارير أخرى معروضة على ا   

 C18/35 من االتفاقية)  102و 82و 61األرقام (2017-2014 للفرتةتقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأنشطته 1.3

 C18/64 العمل التابع للمجلس املعين jخلطتني االسرتاتيجية واملاليةتقرير فريق  2.3

 C18/25 )25(القرارتقوية احلضور اإلقليمي  3.3

 - اللجنة الدائمة لإلدارة والتنظيم بشأنتقرير 4.3

4 PL أمور أخرى    

 C18/21  )574و 571و 1واملقررات 66(القراراإللكرتوين اLاين إليهاالنفاذمبيعات منشورات االحتاد و  1.4

 C18/3 قرارات اLلس ومقرراته اليت مل تعد سارية 2.4

ADMاإلدارة والتنظيم    

   :)5(املقرراإليرادات والنفقات  1

 C18/9 )5(املقرراالستعراض السنوي لإليرادات والنفقات - 

 C18/11 )41(القراراملتأخرات واحلساjت اخلاصة jملتأخرات - 

 C18/16  (املعدل)) 482(املقرر اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية - 

 املسائل التقنية الناشئة عن معاجلة بطاقات التبليغ عن أنظمة الشبكات الساتلية غري املستقرة دراسة بشأن  - 
 احلصر  املعقدة لتوضيح مسائل تقنية كاإلجراءات، على سبيل املثال الGSO)-(non إىل األرضjلنسبة 

C18/36 

 C18/45 )5(املقرر تدابري الكفاءة - 

 C18/57  (املعدل)) 519 (مقرر ا�لساملشاركة املؤقتة للكيا�ت املعنية مبسائل االتصاالت يف أنشطة االحتاد 2

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0031/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0032/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0019/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0017/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0004/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0005/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0027/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0002/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0037
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0055
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0064
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0025
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0021
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0003
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0009
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0011
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0016
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0036
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0045
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0057
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 152و 151 (القرارات CWG)-(j FHRملوارد املالية والبشريةتقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس املعين  3
 )1360القرارو ،(املعدل)563و558املقررانو ، 170و 169و 158و

C18/50 

 C18/58 سياسة االحتاد خبصوص النفاذ إىل املعلومات/الوzئقتنفيذ 4

 C18/59  )192 (القراريف مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو اسرتاتيجيةمشاركة االحتاد  5

 C18/60حتمل نفقات االحتاد  يفة واهليئات األكادمييسامهة أعضاء القطاعات واملنتسبنييتعلق مب فيماتابعة املدارة و اإلحتسني  6

 C18/34 )11املقررDF)-(ICT)صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 7

 C18/22  )565واملقرر162(القرار(IMAC)تقرير اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة 8

  :(JIU)معاجلة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة 9

 C18/39 "االحتاد حالة وخطة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املنبثقة عن "استعراض التنظيم واإلدارة يف -

 C18/20 إطار املساءلة والشفافية -

   تقارير املراجع اخلارجي للحساjت: 10

 (االجتماع األخري) 2017حساjت االحتاد لعام -

 (االجتماع األخري) 2017املتعلقة بتليكوم العاملي لالحتادحساjت االحتاد  -

    تقرير اإلدارة املالية: 11

  2017 تقرير غري مراَجع لإلدارة املالية لعام  -
 2017تقرير مراَجع لإلدارة املالية لعام -

C18/42  
 (االجتماع األخري)

 C18/44 تقرير املراجع الداخلي عن أنشطة املراجعة الداخلية 12

 C18/23 شروط اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدةقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن 13

 C18/24  )2014بوسان،   (املراَجع يف 48  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية املتعلقة jملوارد البشرية والقرار 14

 C18/46 (ASHI)دمةاخلالتأمني الصحي بعد انتهاء مدةالتزامات  15

 C18/38 )191(القراراسرتاتيجية تنسيق اجلهود بني قطاعات االحتاد الثالثة 16

 -  (املعدل))1326(قرار ا�لسعضوية جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي االحتاد 17

 C18/7 تقرير عن التقدم احملرز بشأن مشروع مباين مقر االحتاد 18

 C18/47 إمكانيات رعاية مشروع مباين املقر 

 C18/48  مقر االحتاداملعين مبشروع مباين الفريق االستشاري للدول األعضاء أعمال تقرير موجز عن 

 C18/49 تقرير عن مستجدات الوضع بشأن األمن 19

 C18/52 تقرير من مكتب األخالقيات 20

 C18/61 فئة وحدات املسامهةاالختيار املؤقت ل 21

 C18/65  لالحتاد  موسكو ليصبح املكتب اإلقليمي ملنطقة كومنولث الدول املستقلة التابع رفع صفة مكتب املنطقة يف 22

 C18/66  2017 اآلzر املالية للمبادرات اإلقليمية اليت أقرها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 23

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0050
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0058
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0059
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0060
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0034
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0022
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0039
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0020
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0042
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0044
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0023
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0024
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0046
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0038
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0007
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0047
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0048
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0049
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0052
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0061
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0065
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0066
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 C18/64 املعين jخلطتني االسرتاتيجية واملاليةتقرير فريق العمل التابع للمجلس 24

 C18/67 الدعوة إىل تقدمي عروض الختيار املدقق اخلارجي 25

 C18/68 مبجموعة التعويضات يتعلق للمسؤولني املنتخبني يف االحتاد فيماتعديالت يف النظامني اإلداري واألساسي 26

    تقارير مقدمة للعلم

 INF/8 حالة املدفوعات املتأخرة يف االحتاد 1

 WTDC  INF/1)-(201717تقرير جلنة مراقبة امليزانية يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2

 INF/4 التعاون مع منظومة األمم املتحدة 3

ني املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن عقد مؤمتر املندوب املربم بني حكومة اإلمارات العربيةاالتفاق  4
 ديب وتنظيمه ومتويله.يفPP)-(18 2018 املفوضني لعام

INF/7 

 INF/2 يها إلالنفاذ اإللكرتوين اLاينو منشورات االحتادمبيعات  5

 SWAP)-(UN INF/3 رسالة بشأن خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 6

 INF/5 )2014بوسان، (املراَجع يف48االسرتاتيجية املتعلقة jملوارد البشرية والقرارتنفيذ اخلطة  7

 INF/6 ))2014(املراَجع يف بوسان،25تقوية احلضور اإلقليمي (القرار 8

    

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0064
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0067
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0068
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0008
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0001
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0004
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0007
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0002
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0003
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0005
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0006
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  2امللحق 

English only 

DRAFT TIME MANAGEMENT PLAN 

MON 16 TUES 17 WED 18
THU 19 FRI 20 

09.30 

Final meeting 

of CWG-SFP 

09.30 

Inaugural Plenary Meeting 

- Opening remarks 

- Address by the Chairman 

- SG report on the State of 

the Union 

- Organization of work of 

C18 

- Report on the 

implementation of the 

strategic plan for 2016-

2019 and activities of the 

Union for 2014-2018 

(CV61, CV102) C18/35 

- Preparations for PP-18 

C18/4 

- Report on WTDC-17 

C18/10 

 

09.30 

Plenary Meeting 

- Operational plans (ITU-R, 

T, D, GS) C18/28, 29, 30, 

31, 32 

- Report of CWG for 

Strategic and Financial 

Plans C18/64 

- Report of EG-ITRs  (Res 

146, R 1379) C18/26 

- Report of CWG-WSIS 

(Res 140, 172, R 1244, R 

1281, R 1332, 

R 1334(MOD)) C18/8, 

C18/69 

- Comprehensive report on 

WSIS impl and 2030 

agenda for sustainable 

development C18/53 

09.30 

Plenary Meeting 

- Internet activities 

(Res 101, 102, 133, 180)  

C18/33 

- Report of CWG on Int’l 

Internet public policy 

issues (R 1305, 

R 1336(MOD), R 

1344(MOD)) C18/51 

- Int’l Public Policy on 

access to the Internet 

for persons with 

disabilities and specific 

needs C18/54 

- Strengthening the role 

of ITU in building 

confidence and security 

in the use of ICTs 

(Res 130, 174) C18/18 

09.00 

ADM Committee 

 

12.30  Lunch 12.30 Lunch 12.30  Lunch 12.30 Lunch 12.00 Lunch 

14.30 

Final meeting 

of CWG-SFP 

16.00-1800 

Briefing with 

Councillors 

14.30 

Plenary Meeting 

- Report on ITU Telecom 

events (Res 11, R 1292) 

C18/19 

- Report of CWG Languages 

(Res 154, R 1372(MOD)) 

C18/12;  C18/14 

- Report of CWG on Child 

online protection 

(Res 179, R 1306) C18/15, 

C18/62 

14.30 

ADM Committee 

 

14.30 

ADM Committee 

 

14.30 

Plenary Meeting 

- WTISD (Res 68) 

C18/17 

- Sales of and free 

online access to ITU 

publications (Res 66, 

Dec 12, D 571, D 574) 

C18/21 

- Strengthening the 

regional presence 

(Res 25) C18/25 

- Follow-up report on 

PP improvements 

C18/5 

 17.30 Steering Committee  17.30 Steering Committee  

 

  

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0004/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0028/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0029/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0030/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0031/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0032/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0064/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0026/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0008/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0069/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0053/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0033/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0051/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0054/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0018/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0019/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0062/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0017/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0021/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0025/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0005/en
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MON 23 TUE 24 WED 25 THU 26 FRI 27

09.30 

ADM Committee 

09.30 

ADM Committee 09.30 

ADM Committee 

(end) 

 

09.30 

Plenary Meeting 

- Scheduling of ITU 

conferences, 

assemblies and 

meetings (2018-

2021) (Res 77, 111) 

C18/37 

- List of candidatures 

for Chairs and Vice-

chairs of CWGs (Dec. 

11, Council R1333) 

C18/56 

- Obsolete Council 

Resolutions & 

Decisions C18/3 

 

09.00 

Plenary Meeting 

 

12.30  Lunch 12.30 Lunch  12.30 Lunch 
12.30 Lunch  

14.30 

ADM Committee 

 

14.30 

Plenary Meeting 

- ITU’s activities 

related to Res. 70 

(Res 70) C18/6 

- Revised GEM 

action plan C18/13 

- Draft ITU gender 

parity strategy 

C18/63 

- Consolidation of 

ITU's High-Level 

Events of a global 

nature C18/55 

14.30 

Plenary Meeting 

- Dates and duration of 

the 2019, 2020, and 

2021 sessions of 

the Council (Res 77, 111, 

D 599) C18/2  

- Preparations for WRC-19 

C18/27 

14.30 

Plenary Meeting 

- Report of the 

Standing Committee 

on Administration 

and Management  

14.30 

Plenary Meeting 

 

17.30 Steering Committee     

___________ 

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0037/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0056/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0003/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0063/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0055/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0002/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0027/en
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